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Datum

2019-05-07
Diarienummer

GNU 2019/67

UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Budgetuppföljning april 2019

Förslag till beslut

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
av budgetuppföljningen per april samt prognos för 2019.

Beskrivning av ärendet
Upphandlingscenter har tagit fram budgetuppföljning per april 2019.
Budgeten kommer att hållas. I prognos redovisas ett nollresultat.

Ett utfall för perioden på +105 tkr redovisas. 

 Överskott för perioden i huvudsak beroende på lägre lönekostnader 
(525 tkr). Högre övriga kostnader (369 tkr), i huvudsak för 
konsultkostnader.

 Intäkter för upphandlingsstöd något lägre än periodbudget (115 tkr).

För att möta upp ökad efterfrågan har och kommer konsultstöd att avropas 
från slutet ramavtal, vilket medför en kostnadsökning med motsvarande 
belopp. Konsultstöd har avropats för att täcka upp för föräldraledighet. 

Prognosen för årets slut är enligt budget, ett nollresultat.

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor: 
Bilaga 1 Budgetuppföljning UhC april 2019

Beslut skickas till
Akten
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BUDGETUPPFÖLJNING - DRIFTBUDGET 2019

UpphandlingsCenter FBR

Intäkter

Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2019 April Augusti Oktober

Upphandlingscenter 17 368 17 368

Summa 17 368 17 368 0 0

Kostnader

Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2019 April Augusti Oktober

Upphandlingscenter 17 368 17 368

Summa 17 368 17 368 0 0

Netto

Verksamhet Årsbudget Prognos Prognos Prognos

2019 April Augusti Oktober

Upphandlingscenter 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Kommentarer april
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2019-05-07
Diarienummer

GNU 2019/68

UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Utvärdering av upphandlingssamverkan 2018

Förslag till beslut

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att 
Upphandlingscenter ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
genomförande utifrån pågående analys och slutsats av Nöjd kund-mätning.

Beskrivning av ärendet
Ett led i att ständigt förbättra Upphandlingscenters verksamhet är att göra en 
återkommande Nöjd kund-mätning. Upphandlingscenters nöjd kund-mätning 
för år 2018 gjordes under januari-februari 2019 och besvarades av 245 personer 
från samtliga samverkande kommuner. Svarsfrekvens 2017 var 187 personer.

Enkäten hade 10 faktiska frågor där varje fråga hade fyra svarsalternativ och 
en bakgrundsfråga om vilken kund (kommun) den svarande representerade. 

För enkäten som helhet beräknades ett nöjdhetsvärde, som visar hur många av 
kunderna som är nöjda och som är en summa av hur stor andel som svarat ”Ja, 
alltid, ”Ja, för det mesta” eller motsvarande. 

Resultatet för 2018 visar att i snitt 92 % av kunderna sammantaget är nöjda. 
(2017 89 %, 2016 87 %, 2015 var 86 % och 2014 var 84 % av kunderna 
sammantaget nöjda).

Återigen kan vi konstatera att kunderna på det stora hela verkar nöjda med 
Upphandlingscenters arbete.

Resultat har sammanställts och presenteras i bifogade sammanfattning. 
Analys pågår med förslag till förbättringsarbete 2019 för Upphandlingscenter.

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor: 
Bilaga - Nöjd kund-mätning 2018 UhC

Beslut skickas till

UpphandlingsCenter för verkställighet
Akten
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Nöjdkund undersökning 2018 för Upphandlingscenter
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Sammanfattning

• UhC:s nöjd kund mätning för år 2018 gjordes under januari-februari 2019 och besvarades 
av 245 (xx %) personer i sex samverkande kommuner.

• Enkäten hade 10 faktiska frågor och en bakgrundsfråga om vilken kund den svarande 
representerade. Även möjlighet att lämna kommentar i form av en fritextfråga.

• Nöjdhetsvärde för 2018 visar att i snitt 92 % av kunderna sammantaget är nöjda 
(2017 89 %, 2016 87 %, 2015 86 % och 2014 84 %).

• Återigen kan vi konstatera att kunderna på det stora hela verkar väldigt nöjda med 
Upphandlingscenters arbete.

• Analys pågår med förslag till förbättringsarbete 2019 för UhC.
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Nöjdkund undersökning 2018

Sammanfattning NKI 2018 = 92 % (jämförelse 2017: 89,5 %)

• Gagnef 97,5 %

• Säter 95,5 %

• Ludvika 94,8 %

• Falun 90,5 %

• Hedemora 88,7 %

• Borlänge 88,3 %

Av kommentarerna kan man bland annat utläsa ett visst missnöje med avtalsdatabasen, 
man önskar ytterligare 1-2 svarsalternativ samt att UhC har en trevlig personal.
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Datum

2019-05-07
Diarienummer

GNU 2019/69

UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Möjligheter och utmaningar i kommunal upphandlings-
samverkan

Förvaltningens förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
från Upphandlingscenters chef.

Beskrivning av ärendet
En omvärldsanalys har genomförts kring möjligheter och utmaningar i 
kommunal upphandlingssamverkan. Företrädare för upphandlingssamverkan 
i Jämtland, Gävleborg, Göteborg och Falun Borlänge har tillfrågats om 
 Vilka framgångsfaktorer de ser i samverkan  
 Vilka hotbilder de ser inom sin samverkan  
 Vad de tycker är viktigast att fokusera på inom den närmaste framtiden?

Syftet med analysen var att ge UhC med dess beslutande organ GNU ett 
underlag för att ”starka kunna möta framtiden” och ha en fortsatt positiv 
utveckling. 

Sammanfattning
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan inom Falun Borlängeregionen 
startades upp år 2013. Detta innebar stora förändringar i det dagliga arbetet för 
många medarbetare ute i kommunerna. Nu var det plötsligt UhC som ägde 
upphandlingsfrågorna. UhC stod alltså inför ett stort förändringsarbete, 
samtidigt som man brottades med rekryteringsproblem och underbemanning. 
Sakta men säkert hittade man rutiner och arbetssätt för att säkra en positiv 
utveckling av verksamheten, och idag har man en modern och funktionell 
gemensam organisation för upphandlingssamverkan via gemensam nämnd. 

Resultatet visar att UhC i vart fall inte idag har de problem som upplevs på ett 
par andra håll, med kommuner som ifrågasätter samarbetet. Man ska dock 
komma ihåg att det nödvändiga förtroendet från kommunerna är färskvara, och 
förslagen i rapporten kan ses som viktiga beståndsdelar för att bibehålla detta 
förtroende. 
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Bland övriga problem som redovisas finns rekrytering av kompetenta 
upphandlare, detta problem delar förstås UhC med många andra 
upphandlande myndigheter. 

En generell bild av de inkomna enkätsvaren säger att GNU och UhC 
idag står sig mycket väl i en jämförelse med övriga organisationer, och 
inkomna synpunkter kan vara till god hjälp när det handlar om att möta 
framtiden och ha en fortsatt positiv utveckling. 

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor
Bilaga – Möjligheter och utmaningar i kommunal upphandlingssamverkan

Beslut skickas till
Akten 
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Möjligheter och utmaningar i kommunal upphandlingssamverkan 

Kommuner samverkar i stor utsträckning inom olika områden, detta är inget nytt. Det finns 

många skäl till att samverka med andra och samarbetet kan organiseras på olika sätt. Till 

exempel genom kommunalförbund som har funnits sedan år 1919, gemensam nämnd som 

har funnits sedan år 1997 eller genom interkommunala avtal. Inom upphandlingsområdet 

kan kommuner sedan år 2010 även samverka med andra via så kallade inköpscentraler. Då 

Sverige har många relativt små kommuner är samverkan med andra ibland mer eller mindre 

en ren nödvändighet. Exempel på områden där man ofta ser samverkan är 

gymnasieutbildning, räddningstjänst, biblioteksverksamhet, it och upphandling. 

Upphandlingssamverkan sker främst genom kommunalförbund, gemensam nämnd eller 

inköpscentral, dels är det ett sätt att rationalisera verksamheten genom att göra en 

upphandling som avser flera kommuner istället för att varje kommun gör sin egen 

upphandling, dels genom att ta tillvara storköpsfördelar genom att slå ihop kommunernas 

volymer. Det senare påminner starkt om syftet med bildandet av butikskedjor som till 

exempel Akademibokhandeln, Elon, Bolist, XL Bygg, ICA och så vidare. 

Under de senaste 15-20 åren har upphandlingssamverkan mellan kommuner etablerats på 

flera håll i landet så som i Jämtland, Gävleborg, runt Umeå, Norrköping-Linköping, Norra 

Dalarna och Falun Borlängeregionen. Associationsformerna varierar mellan 

kommunalförbund, gemensam nämnd och inköpscentral. 

Även om man har de bästa föresatser när man går in i en samverkan, är det någonting som 

måste underhållas och regelbundet utvärderas och utvecklas. Förändringar av 

förutsättningarna kan smyga sig på, till exempel kan de personer som från början drev 

samverkan ha ersatts av andra personer, som då inte alltid har historien med sig. Detta kan 

förstås gälla personer inom såväl de samverkande kommunerna som inom den 

gemensamma organisationen. 

I Jämtland inleddes upphandlingssamverkan år 2005 och har omfattat länets samtliga åtta 

kommuner, dock har nu Åre kommun fattat beslut om att lämna den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan.  

I Gävleborg inleddes samverkan i sin nuvarande form år 2007 och samtliga kommuner utom 

Sandviken deltar i samverkan. Dessutom deltar även Älvkarleby kommun trots att de ligger 

utanför Gävleborg. Här har nu Gävle kommun fattat beslut om att lämna 

kommunalförbundet Inköp Gävleborg. 

I Göteborg finns en lång tradition av samverkan med ett stort antal kringliggande 

kommuner, det har pågått åtminstone sedan 1995. Samarbetet bedrivs idag i form av 

inköpscentral. 

24



 

2 
 

I Falun Borlänge regionen inleddes samverkan år 2013 och idag deltar sex kommuner i en 

gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. 

Företrädare för upphandlingssamverkan i Jämtland, Gävleborg, Göteborg och Falun Borlänge 

har tillfrågats om 

 vilka framgångsfaktorer de ser i samverkan 

 vilka hotbilder de ser inom sin samverkan 

 vad de tycker är viktigast att fokusera på inom den närmaste framtiden? 

Svar har lämnats av upphandlingschef Nils-Göran Johansson i Östersund, förbundsdirektör 

Lina Haglund i Gävle, förvaltningsdirektör Henrik Karlsson i Göteborg och enhetschef Anders 

Karlin i Ludvika. 

Framgångsfaktorer 

Exempel på sådant som lyfts fram 

 stort politiskt intresse (egen nämnd som vill att man ska lyckas) 

 koppla upphandlingsverksamheten till de utvecklingsfrågor som finns i kommunerna 

 tät dialog med kommunernas beställare 

 personalen ska trivas 

 man ska visa att man är kostnadseffektiv 

 hög kompetens. 

Hotbilder 

Här framhålls bland annat 

 orimliga förväntningar 

 personalomsättning 

 vi- och domkänsla 

 svårigheter att tydliggöra vem som ska göra vad i en upphandlingsprocess 

 konkurrens från andra upphandlingsorganisationer. 

Viktiga fokusområden framöver 

Här nämns till exempel 

 visa på nyttan och effekten av gemensam upphandling 

 locka och behålla de bästa medarbetarna 

 skapa långsiktigt politiskt intresse för upphandlingsfrågorna 

 ökad lokal närvaro 

 ta fram planeringsverktyg för den egna verksamheten. 
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Analys av enkätsvaren 

Framgångsfaktorer 

Här kan konstateras att UhC redan har tagit till sig de flesta av punkterna. Det blir tydligt inte 

minst genom det samarbetsavtal som kommunerna har tecknat. När det gäller att man ska 

ha personal med hög kompetens som trivs med sitt arbete, så är nog det något som i stort 

sett alla upphandlande myndigheter brottas med. Offentlig upphandlare är sedan många år 

ett bristyrke, vilket innebär att många konkurrerar om de bästa. 

Förslag: 

 Genom att löpande informera GNU:s ledamöter om UhC:s arbete vad gäller politiska 

intressen, kostnadseffektvitet, samordningsvinster och så vidare, blir dessa goda 

ambassadörer för verksamheten. 

 De två kanske viktigaste personerna i kommunerna sett ur UhC:s perspektiv är 

kanske ekonomichefen och kommunchefen. Det är nödvändigt att dessa båda finns 

med i båten. Ekonomchefen fångas upp genom sitt deltagande i den centrala 

upphandlingsgruppen och för kommunchefen föreslås att när en kommun får en ny 

kommunchef ska denna göra ett informationsbesök hos UhC i Ludvika. Med tanke på 

omfattningen av varje kommuns upphandlingsbehov bör detta vara lätt att motivera. 

 Ledningen för UhC kan årligen utse ”Årets upphandling” på UhC. Kriterier kan vara till 

exempel kreativitet, ekonomiskt utfall och komplexitet. Priset, diplom och blommor, 

delas ut av GNU:s ordförande på UhC-dagen. 

Hotbilder 

Alla punkter som lyfts fram ovan borde vara väl bekanta inom upphandlingsvärlden. Trots 

det har det ofta visat sig att när kritik riktas mot en gemensam upphandlingsorganisation, så 

är orsaken ofta okunskap, det vill säga den som till exempel är missnöjd med upphandlarens 

arbete inte är bekant med rollfördelningen i en upphandlingsprocess. Vissa saker ska 

upphandlaren göra, och andra saker ska beställaren göra. 

När det gäller konkurrens från andra upphandlingsorganisationer, är detta inte ett problem 

för UhC, eftersom det är GNU som äger upphandlingsfrågorna där. Det är alltså GNU/UhC 

som beslutar om annan upphandlingsorganisation ska anlitas, den enskilda kommunen har 

inte det alternativet. 

Förslag: 

Tydliggör på ett pedagogiskt sätt rollfördelningen i en upphandlingsprocess via UhC:s 

hemsida, via informationsträffar och via utbildningar. Tänk på att detta arbete aldrig blir 

färdigt, det måste ständigt upprepas. Försök också att hitta nya vägar att nå ut till 

kommunerna. 

26



 

4 
 

 

Viktiga fokusområden framöver 

De flesta verkar vara överens om att lokal närvaro är av stor vikt, vilket det naturligtvis är 

även om det inte per automatik innebär framgång. Med lokal närvaro menar man ofta att 

det finns en medarbetare från UhC på plats viss tid i varje kommun. För UhC gäller det att 

detta kan ske utan att man tappar alltför mycket i ren produktion, samtidigt som en tydlig 

rollbeskrivning är nödvändig. Det vill säga, vad förväntas av medarbetaren den tid som 

tillbringas i en av kommunerna i stället för på UhC?  

Det kan till exempel vara 

 produktion 

 referensgruppsarbete 

 kundmottagning 

 synlighet 

 utbildning. 

Över tid är det förstås en mix av detta, det viktigaste är nog ändå att man tar rollen som 

lokalt tillgänglig representant för UhC. 

Vikten av lokal närvaro och synlighet kan illusteras med bilden av ett företag som hade 

beslutat att anställa en inköpare för att undvika att ”alla” sprang runt och gjorde sina egna 

inköp. Inköparen fick ett fint tjänsterum på kontoret en bit ifrån själva verkstaden. Det 

inköparen däremot inte fick, var inköpsuppdrag från verkstaden, trots att inköparen skickade 

ut rutinlistor och olika direktiv för hur inköpen nu skulle gå till. Det handlade istället om att 

syns man inte så finns man inte. Alltså lämnade inköparen det fina tjänsterummet och 

flyttade ut sig och sitt skrivbord till verkstaden. Med dessa små medel så konstaterades 

ganska snabbt att problemet var löst. 

Annat som lyfts fram är rekryteringsproblematiken och en utökad satsning på 

information/utbildning ute i kommunerna. 

Förslag: 

Se över arbetsbeskrivningen för kommunansvarig så att man verkligen uppnår maximal 

effektivitet/nytta för både UhC och den enskilda kommunen. 
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Sammanfattning 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan inom Falun Borlängeregionen startades upp 

år 2013. Detta innebar stora förändringar i det dagliga arbetet för många medarbetare ute i 

kommunerna. Nu var det plötsligt UhC i Ludvika som ägde upphandlingsfrågorna. UhC stod 

alltså inför ett stort förändringsarbete, samtidigt som man brottades med 

rekryteringsproblem och underbemanning. 

Sakta men säkert hittade man rutiner och arbetssätt för att säkra en positiv utveckling av 

verksamheten, och idag har man en modern och funktionell gemensam organisation för 

upphandlingssamverkan via gemensam nämnd. 

För att starka möta framtiden har man låtit göra denna omvärldsbevakning.  

Resultatet visar att UhC i vart fall inte idag har de problem som upplevs på ett par andra håll, 

med kommuner som ifrågasätter samarbetet. Man ska dock komma ihåg att det nödvändiga 

förtroendet från kommunerna är färskvara, och förslagen ovan kan ses som viktiga 

beståndsdelar för att bibehålla detta förtroende. 

Bland övriga problem som redovisas finns rekrytering av kompetenta upphandlare, detta 

problem delar förstås även UhC med många andra upphandlande myndigheter. 

En generell bild av de inkomna enkätsvaren säger att GNU och UhC idag står sig mycket väl i 

en jämförelse med övriga organisationer, och inkomna synpunkter kan vara till god hjälp när 

det handlar om att möta framtiden och ha en fortsatt positiv utveckling. 

 

Mora 2019-03-22 

 

Thomas Karlsson 

Bilagor: Enkätsvar   
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Intervjuformulär 

Kommunal upphandlingssamverkan 2019 

 

Organisationens namn: Inköp Gävleborg 

Uppgiftslämnare, namn och befattning: Lina Haglund, Förbundsdirektör 

Samverkan inleddes år: 2007 

Deltagande i samverkan: 10 kommuner: Älvkarleby, Ockelbo, Hofors, Gävle, Söderhamn, 

Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal, Hudiksvall, Nordanstig 

Total befolkningsmängd i deltagande kommuner:  Ca 280.000 

Samverkansform: Kommunalförbund 

Uppdraget i sammanfattning: 

Vara kommunernas gemensamma organ för inköpssamverkan, strategiskt planera och 

genomföra upphandlingar, nyttja konkurrensen på marknaden. Utbilda kommunerna och 

leverantörerna i upphandlingsfrågor. I samverkan med kommunerna utveckla rutiner och 

processer.  

Finansiering: 

Medlemsavgift som fördelas mellan kommunerna i förhållande till befolkningsmängd 

Personella resurser: 

25 personer varav 17 upphandlare samt ledning och stab. 

Nämn tre tydliga framgångsfaktorer som du ser i din organisation (i prioritet): 

1. Effektivt sätt att lösa kommunernas upphandlingsbehov till lägsta möjliga kostnad 

2. Volymfördelar och bra priser, en attraktiv kund  

3. Hög kompetensutveckling och enklare rekrytering och minskad sårbarhet i bemanning 

 

Nämn tre hotbilder som du ser i din organisation (i prioriet) och hur ni bemöter dessa: 

1. Orimliga förväntningar att vi ska ”lösa allt” från kunderna. Bemöter genom utbildning 

av bl a ledningsgrupper, referensgrupper, inköpssamordnare och politiken.  

2. En ”vi och dem”-känsla. Bemöter genom att ha en dedikerad kundansvarig per 

kommun och bolag samt bygga relationer.  
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3. Kunderna har inte bemanning för att matcha oss och nyttja avtalen på rätt sätt för att 

få ut effekten av bra avtal. 

 

Vad är viktigast ur ett ledningsperspektiv att fokusera på inom de kommande två-tre 

åren och varför: 

- Ökad lokal närvaro 

I vårt förslag till reviderad förbundsordning ligger att varje kommuns kundansvarig 

sitter på plats permanent minst 2 dagar/v. Som der är nu har resp kommun och 

kundansvarig många olika upplägg från 1 dag/v till 1 dag/mån och vissa är med på 

ledningsgruppsmöten men inte andra.  

 

- Bilda lokala ledningsgrupper 

I vårt förslag till reviderad förbundsordning ligger bildandet av Lokala 

Ledningsgrupper som ses t ex 1 gg/mån. Ingår gör från oss den kundansvarige, VD, 

UC och från kommunen Inköpssamordnaren, ekonomichefen och näringslivschefen 

samt ibland den politiker som sitter i direktionen.  

 

- Fortsätta utbilda både tjänstemän och politiker om nyttan i upphandling, d v s att 

göra bra affärer och därmed både spara skattemedel och bidra till ett växande 

näringsliv 

 

 

Övrigt av vikt som du vill nämna: 

I nuläget efter Gävles beslut om utträde lever vi med efterdyningarna då övriga 9 

kommuner tittar på olika alternativ till framtida organisation. Målet för de olika 

kommunerna spretar, de två huvudsakliga är ekonomiska aspekter och ökad egen 

kontroll. Det är även spretigt mellan olika tjänstemän och politiker.  
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Intervjuformulär 

Kommunal upphandlingssamverkan 2019 

 

Organisationens namn: Upphandlingskontoret, Upphandlingssamverkan i 

Jämtland/Härjedalens län 

 

Uppgiftslämnare, namn och befattning: Nils-Göran Johansson, Upphandlingschef 

 

Samverkan inleddes år: 2005 

 

Deltagande i samverkan: Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, , 

Ragunda kommun, Strömsund kommun och Östersunds kommun. Åre kommun gick ur 

samarbetet den 31/12 2018. Övriga samarbetspartners är Bergs hyreshus, Vatten & 

Miljöresurs, Härjegårdar, Krokoms bostäder, Jamtli, Jämtlands Gymnasieförening (JGY), 

Räddningsverket. 

 

Total befolkningsmängd i deltagande kommuner: 117 585 den 31/12 2017. 

 

Samverkansform: Nämndsamverkan 

 

Uppdraget i sammanfattning: Upphandlingskontorets uppdrag är att svara för 
upphandlingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps frekvent i stora 
kvantiteter och som efterfrågas av de flesta samverkande kommunerna. 
Upphandlingskontoret utför även på uppdrag och mot särskild debitering 
kommunspecifika upphandlingar samt kvalitetssäkring av både förfrågningsunderlag och 
anbudsutvärderingar. 

 

 

Finansiering: När det gäller upphandlingskontorets grunduppdrag sker 

kostnadsfördelning utifrån folkmängd i resp. kommun 31/12 2017 för budget 2019 osv.. 

31



 

9 
 

 

Personella resurser: 6 st. upphandlare, 1 st. upphandlare/samordnare, 1 st. 

upphandlingsassistent, 1 st. upphandlingschef. 

 

Nämn tre tydliga framgångsfaktorer som du ser i din organisation (i prioritet): 

1. Det är viktigt att deltagande kommuner i GNU samarbetet är nöjda med det arbete 

som upphandlingskontoret utför – upphandlingskontoret har inte fått så högt utfall på 

NKI de senaste fem åren som för mätningen som genomfördes hösten 2018. Orsaken till 

det höga utfallet för år 2018 är troligen den snabba återkopplingen som 

upphandlingskontoret genomför när det kommer in ärenden till upphandlingskontoret. 

Handlingsplanen är att minska de låga värden under 5 på en skala 1-10 för att höja det 

totala utfallet. 

2. Personalen trivs i verksamheten även fast det är stor omsättning på medarbetare i 

upphandlingskontoret och det sker ändringar av uppdragsområden pga 

personalförändringarna.  

3. Upphandlingskontoret stävar efter att ytterligare förbättra planering och 

framförhållning av de fasta arbetsuppgifterna (70-80 ramavtal) som 

upphandlingskontoret skall upphandla och förvalta – kommunerna skall komma in med 

en förteckning på de upphandlingar som de skall deltaga i för år 2020 nu i mars 2019 så 

att upphandlingskontoret kan fördela upphandlingarna på resp. medarbetare redan nu. 

Nämn tre hotbilder som du ser i din organisation (i prioriet) och hur ni bemöter dessa: 

1. Personalomsättningen, upphandlingskontoret har svårt att konkurrera med de statliga 

och privata bolagen när det gäller lönevillkor samt övriga villkor – det har gjorts en extra 

lönerevision för upphandlingskontoret pga detta men det hjälper ändå inte – personalen 

kommer till upphandlingskontoret och får en introduktion/utbildning och när de är 

flygfärdiga så går de vidare till statliga eller privata bolag. Upphandlingskontoret tappar 

fart i produktionen pga detta samt att det kostar mycket att utbilda personal som sedan 

går vidare. För att inte tappa fart i produktionen har jag tagit in 2 st personer på extra 

tjänst som därefter har övergått till nystartsjobb – de har fått arbeta som 

avtalscontrollers (förvaltning av befintliga avtal, priskoll mot avtal, statistikinsamling, 

uppföljning av miljökrav som är ställda i avtalen). Jag har dessutom tagit in en person 

som arbetar 50% för att gardera mig mot att någon ytterligare medarbetare går vidare 

till en annan arbetsgivare. 

2. Åres utträde ur Gemensamma nämndens samverkan – fler som kommer att begära 

utträde? Viktigt att Östersunds kommun är kvar – jmfr. med Inköp Gävleborg. 

Upphandlingskontoret skall göra ett bra arbete tillsammans med kommunerna vilket 
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förhoppningsvis kan leda till att Åre kommun kommer tillbaka till 

upphandlingssamverkan i GNU. 

3. Bildandet av en ny nämnd inom Region J/H som från starten för 3-4 år sedan var tänkt 

att sköta IT upphandlingar i hela Region J/H men som har bytt namn vilket innebär att de 

kan ta uppdrag inom alla områden. – Jag ser inte att vi ska eller kan göra något åt detta 

det är kommunerna som bestämmer var de skall lägga arbetet med upphandlingarna, 

upphandlingskontoret skall göra ett bra arbete mot kommunerna så de blir nöjda och 

därmed vill fortsätta medverka i GNU samarbetet. 

 

Vad är viktigast ur ett ledningsperspektiv att fokusera på inom de kommande två-tre 

åren och varför: 

Personalomsättningen – gardering mot personalomsättningen. 

Styrningen av arbetet så att jag har full koll hur mycket arbete som ligger på resp. 

upphandlare (fördelning efter erfarenhet och kompetens) samt att resp. upphandlare 

redovisar status på resp. upphandling (tex. start, krav spec, annonsering osv.). 

Upphandlingskontoret måste ha full koll på det som är givet (70-80 ramavtal) i och med 

att vi har en osäkerhet faktor när det gäller övriga uppdrag – vi hade ca 50 st. övriga 

uppdrag 2018 men vi vet ej om det blir 10 st. eller 100 st. per år vilket gör det svårt att 

veta om vi har resurser och när vi kan ta emot övriga uppdrag. 

Effektivisera upphandlingsarbetet för att få ut mera av resp. upphandlare men samtidigt 

behålla kvalitén – vi skall genomföra en utbildning som heter ”Effektivare 

projektupphandling” – generellt måste vi komma i mål med upphandlingarna snabbare 

genom att bli effektivare men också genom att påverka kommunerna att komma in med 

aktiva sakkunniga som deltar i kravspec. arbetet. 

 

Övrigt av vikt som du vill nämna: 

Vi håller precis att påbörja ett arbete med ett nytt dokument som skall användas vid alla 

ramavtalsupphandlingar – dokumentet skall göras klart i samband med startmötet för 

upphandlingen, det innehåller bl a syfte, mål, behovsanalys, omvärldsanalys, lokal 

marknadsanalys. 

Vi arrangerar utbildningar där vi tar upp en föreläsare till Östersund och erbjuder 

samtliga kommuner att skicka deltagare till utbildningarna – vi får gemensam utbildning 

samt att vi kan dela på kostnaden istället för att resp. kommun skall skicka medarbetare 

till tex. Stockholm – det blir mycket mindre kostnader för kommunerna. 

Entreprenadutbildning 3 dagar, TendSign PRO – samtliga kommuner har tecknat avtal 
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gällande TendSign PRO – vi har lämnat strukturerade dokument till resp. kommun, 

Effektivare projektupphandlingar. 

Vi genomför lokala upphandlingsgrupper (LUG) 3 ggr. per och kommun. 

Vi genomför central upphandlingsgrupp (CUG) 3 ggr. per år. 

Vi genomför chefsutbildningar inom upphandlingsområdet. 

Vi genomför anbudsskolor på kommunerna.  
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Intervjuformulär 

Kommunal upphandlingssamverkan 2019 

 

Organisationens namn: 

Göteborgs stad, Inköps- och upphandlingsförvaltningen 

 

Uppgiftslämnare, namn och befattning: 

Henrik Karlsson, Förvaltningsdirektör 

 

Samverkan inleddes år: 

Oklart, 1995 eller några år tidigare 

 

Deltagande i samverkan: 

Knappa 20. Det är 13 kommuner inklusive Göteborg (Göteborgsregionens kommuner), 

Räddningstjänsten Storgöteborg samt ett antal mindre upphandlande myndigheter av 

annat slag. 

Därtill är varje förvaltning och bolag i Göteborgs stads koncern en egen upphandlande 

myndighet. Dessa är dock med i ramavtalen som tecknas automatiskt och kan inte välja 

bort avtalen. När avtalen sedan används räknas dock förvaltningar och bolag som egna 

upphandlande myndigheter. 

 

 

Total befolkningsmängd i deltagande kommuner: 

Drygt 1 miljon, varav 570 000 personer i Göteborg 

 

Samverkansform: 

Inköpscentral, avtal  med varje upphandlande myndighet 
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Uppdraget i sammanfattning: 

Inköp och upphandling har tre grunduppdrag. Inköpscentral, Gemensam inköpsprocess i 

Göteborgs stad samt Rådgivning och konsulttjänster i Göteborgs stad.  

Förvaltningen har alltså en blandning av tjänster mot samarbetsorganisationer och 

interna tjänster mot staden. Det är en blandning av ren avtalsproduktion och stora 

utvecklingsfrågor i staden. 

Rollen som Inköpscentral får Inköp och upphandling via reglementet från KF. Vi har 

möjlighet att teckna samverkans avtal med upphandlande myndigheter i 

Göteborgsregionen (och inte utanför denna alltså). Formen för samverkan uppfattar jag 

är fri för oss på förvaltningen att hantera som vi ser lämpligt.  

Vi har ca 3000 upphandlade ramavtal med ca 1000 leverantörer via Inköpscentralen. 

Deltagandet från organisationerna utanför staden varierar kraftigt. Avtalen omsätter 

årligen ca 6 miljarder kronor varav mer än 5 miljarder köps inom staden. 

 

 

Finansiering: 

Provision på avtalens omsättning, 1% på samtliga avtal. 

 

Personella resurser: 

Förvaltningen har ca 70 anställda. Dessa är fördelade på fyra avdelningar. 

Upphandlingsavdelningen (ungefär hälften av personalstyrkan) med tre 

upphandlingsenheter och en enhet för uppföljning och juridik. Hållbarhetsavdelningen 

med specialister inom alla hållbarhetsområden, 9 personer. Inköpsstrategiska 

avdelningen, än så länge bara 3 personer, de har ansvar för införandet av 

kategoristyrning som modell och inköpsanalys. Till sist har vi Avdelningen för 

verksamhetsstöd, där finns bland annat Kundfunktionen (växel och enklare rådgivning till 

avropare och andra kunder), Kommunikation samt ekonomi/administration. Vi har även 

en mindre stab med controller, HR och biträdande förvaltningschef. 

 

Nämn tre tydliga framgångsfaktorer som du ser i din organisation (i prioritet): 
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Framgångsfaktorer är stort politiskt intresse, en egen politisk nämnd som vill att vi ska 

lyckas. Hävstång utifrån risker med kommunala ekonomin, det är mycket pengar i inköp 

och med de ekonomiska utmaningar kommunsektorn har framför sig så kan inköp vara 

en viktig del av lösningen. 

En annan viktig framgångsfaktor är att knyta inköp till de viktiga utvecklingsfrågor som 

uppdragsgivaren ser, förutom ekonomin. Att få inköp att bli en del av lösningen av 

organisationens utmaningar, oavsett om det är miljö, regional utveckling eller vad det är. 

Sen tror jag på hårdare inköpsstyrning vida kategoristyrning, och göra det ordentligt. Det 

finns vedertagen praxis, följ metodiken för kategoristyrning även om den inte är 

exemplarisk för offentlig orgnisation.  

 

 

Nämn tre hotbilder som du ser i din organisation (i prioriet) och hur ni bemöter dessa: 

Vi har lyft upp frågan om långsiktig finansiering för våra satsningar, stödet/motståndet i 

staden för ökad styrning, kompetensfrågan, kvalitet/produktion som behöver öka. I stort 

är våra hotbilder knutna till våra stora utvecklingsuppdrag och inte rollen som 

Inköpscentral. 

 

Vad är viktigast ur ett ledningsperspektiv att fokusera på inom de kommande två-tre 

åren och varför: 

Locka de bästa, visa på nyttan och effekten med vårt arbete, hög nivå av samverkan och 

samarbete med de vi är till för. Vi behöver också långsiktigt politiskt intresse för våra 

frågor. 

 

Övrigt av vikt som du vill nämna: 

Vi fokuserar väldigt mycket på utveckling av inköp i Göteborgs stad, inte så mycket på 

utveckling av vår Inköpscentral. Det är så ni ska läsa svaren ovan. Våra politiker vill att vår 

samverkan ska fungera men jag har inte fått en enda fråga om samverkan sedan jag kom 

hit, från politikerna alltså. Våra stora utmaningar ligger i hur vi ska styra och utveckla 

stadens inköp.  

Vi har väldigt många förvaltningar och bolag, det är 30 förvaltningar och mer än 30 bolag 

med verksamhet. Alla har inte inköp av en storlek som kräver att vi engagerar oss i deras 

verksamhet men vi har i vart fall 50 förvaltningar och bolag i Göteborgs stads koncern 
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som vi behöver hantera. Den totala volymen ligger på 20 miljarder. Detta har stadens 

politiker uppmärksammat och det är här fokus ligger.  

 

Hör gärna av dig om du har frågor, kanske enklare på telefon. Ring på 076-1253701 om 

du vill bolla detta. 

 

Henrik 
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Intervjuformulär 

Kommunal upphandlingssamverkan 2019 

 

Organisationens namn: 

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen. 

Uppgiftslämnare, namn och befattning: 

Anders Karlin, chef UhC. 

Samverkan inleddes år: 

UhC samverkan startade formellt den 1 januari 2013. 

Deltagande i samverkan: 

Den gemensamma nämnden (GNU) består av Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef,  

Hedemora och Säters kommuner. 

Total befolkningsmängd i deltagande kommuner: 

Befolkning totalt 174 873 st i sex samverkande kommuner. 

Samverkansform: 

Gemensam Nämnd. 

Uppdraget i sammanfattning: 

Upphandlingscenters verksamhet styrs av en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 
sammansatt av politiker från Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säter.  

Nämndens uppgift är att på grundval av samarbetsavtal, reglemente och fastställd 
gemensam upphandlingspolicy och med stöd av UhC, svara för alla upphandlingar med 
undantag av direktupphandlingar och vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som 
byggentreprenader samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
Verksamheten ska bedrivas inom ramen för uppdrag, mål och krav beskrivna i styrande 
dokument för UhC och omfattar Samarbetsavtal, Reglemente och Upphandlingspolicy. 
Nämnden fastställer årligen budget, internkontrollplan och upphandlingsplan för UhC. 
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Finansiering: 

Budgeterade intäkter 2019 uppgår till 17 368 tkr och avser i huvudsak årlig medlemsavgift  
för sex samverkande kommuner och baseras på invånarantal i respektive kommun.  

Intäkter för bolag och kommunalförbund baseras på av Nämnden beslutad ersättningsnivå 
för bolag om drygt 30 tkr per år respektive cirka 50 tkr per år och kommun. Intäkter för 
kommunalförbund baseras på beräknad volym och antal upphandlingar. 

UhC bistår med upphandlingsstöd avseende kommunernas egna direktupphandlingar och 
annonseringar, enligt särskilt tecknade avtal och avtalad timkostnad, med samtliga sex 
samverkande kommuner. 

Personella resurser: 

UhC:s medarbetare är indelade i fyra olika team. Tre av teamen ansvarar för upphandling av 
varor- och tjänster inom sina respektive kategoriområden. Teamen består av upphandlare 
som är specialiserade inom respektive område/bransch. Team verksamhetsstöd ansvarar i 
huvudsak för administrativt stöd till verksamheten och hjälper till vid/ansvarar för 
direktupphandlingar. Varje team leds av en teamledare, som i sin tur har stöd av en 
upphandlingschef.  

UhC:s verksamhet baseras på en bemanning av i genomsnitt 22 anställda varav 19 är  
strategiska/taktiska upphandlare. UhC:s ledning består av chef Upphandlingscenter och 
upphandlingschef. 

Nämn tre tydliga framgångsfaktorer som du ser i din organisation (i prioritet): 

1. Rättssäker och effektiv offentlig upphandling – Koppling till affärsnytta.  

2. Viktiga politiska uppdrag och mål – Koppling till samhällsnytta. 

3. Attraktiv arbetsgivare/Hållbar organisation – Kompetenta/engagerade medarbetare. 

Nämn tre hotbilder som du ser i din organisation (i prioriet) och hur ni bemöter dessa: 

1. Ägarna känner inte förtroende för oss - Nöjda kunder är vår framtid. 

a. Att ha en bra servicenivå och upphandlare på plats i kommunerna. 

b. Årlig nöjd kund undersökning med handlingsplan och åtgärder. 

c. Samrådsgrupp och LUG per samverkande kommun. 

 

2. Ansträngt ekonomiskt läge för kommunerna.  

a. Att ha en bra och tydlig dialog och samverkan med både politiker och 

tjänstemannaledning i kommunerna. 

b. Att medverka starkt till kommunernas måluppfyllelse. 

 

3. Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare 
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a. Att både kunna rekrytera, utveckla och behålla skickliga strategiska upphandlare. 

b. Att jobba med friskvård och utveckling av verksamhet och medarbetare. 

c. Att hålla borta arbetsanhopning och ryggsäck med upphandlingar i kö. 

Vad är viktigast ur ett ledningsperspektiv att fokusera på inom de kommande två-tre åren 

och varför: 

 Nöjda kunder är vår framtid - Att klara kvalitet och kvantitet i vårt grunduppdrag 

Fr.o.m. den 1 januari 2019 utökas uppdraget för UhC med tre nya avtals- och 

kategoriområden. Avser i huvudsak upphandling avseende sociala tjänster och hälsovård 

samt undervisning och yrkesutbildning. Upphandlingsstöd till kommunerna avseende 

utbildning, direktupphandling och byggentreprenader bedöms komma att öka.  

 

 Viktiga politiska uppdrag och våra inriktningsmål för samhällsnytta 

För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling som tar tillvara konkurrensen på 

marknaden framåt i vår region är UhC en viktig aktör för utvecklingen kring regional 

tillväxt, dialog i upphandling och hållbar upphandling. Upphandling ska ses som ett 

strategiskt verktyg för att även nå andra samhällsmål än de rent ekonomiska.  

 

 Ökat affärsmannaskap, kategoristyrning och en gemensam inköpsprocess 

I grunden är vårt uppdrag kopplat till goda affärer och att skapa bra ekonomiska 

förutsättningar för våra kommuner. Vi kan växla upp avseende kategoristyrning och 

kategoristrategier. Frågan om en gemensam inköpsprocess för de samverkande 

kommunerna kan aktualiseras. Idag har UhC inte ansvar för tex inköpsstyrning, 

avtalstrohet och e-handel. 

 

Övrigt av vikt som du vill nämna: 

Några dalakommuner har visat ett intresse kring samverkan vid offentlig upphandling. 

Detta är ett strategiskt viktigt beslut i de fall frågan aktualiseras, vilket är troligt för minst  

en kommun. 

 

Ludvika den 18 mars 2018 

 

Anders K. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-05-07
Diarienummer

GNU 2019/18

UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Förslag till strategiska överväganden vid eventuell anslutning 
av ytterligare kommuner

Förvaltningens förslag till beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen från Upphandlingscenters chef.

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutar att chef 
Upphandlingscenter ska redovisa förslag till strategi med ett antal tydliga 
strategiska ställningstaganden vid GNU:s sammanträde måndag den 16 
september 2019. 

Beskrivning av ärendet
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade i 
sammanträde 2019-02-11 § 5 att chef Upphandlingscenter ska redovisa förslag 
till strategi för Upphandlingscenter (UhC) och eventuell anslutning av 
ytterligare kommuner. 

Idag ingår Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner 
i GNU. För GNU:s del har både Mora, Orsa, Älvdalen, Avesta och Hofors 
kommuner visat mer eller mindre uttalat intresse av att ansluta sig till GNU. 
Historiskt har också Smedjebacken och Vansbro visat ett visst intresse. 

De sex kommuner som idag deltar i upphandlingssamverkan har tecknat ett 
samarbetsavtal som reglerar vad uppdraget från kommunerna till GNU är, 
det vill säga vilka kommunala uppgifter med tillhörande beslutanderätt som 
man har överlämnat till GNU. Det är kring detta samarbetsavtal som man kan 
och bör föra strategiska tankar inför framtiden.

En PM har upprättats som syftar till att vara ett underlag till strategi för 
nämnden som ska underlätta att fatta framtida beslut vid till exempel en 
ansökan från en kommun om anslutning till upphandlingssamverkan. 

I dokumentet redovisas ett antal praktiska och strategiska överväganden, 
främst ur ett ägarperspektiv, vid eventuell anslutning av ytterligare kommun/er. 
För att redovisa förslag till några tydliga strategiska ställningstaganden bör 
ägardialog och politisk vilja inhämtas och beaktas ytterligare.   
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Ludvika kommun
Datum

2019-05-07
Diarienummer

GNU 2019/18
Sida

2(2)

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor
Bilaga – GNU och Upphandlingscenter i framtiden

Beslut skickas till
Akten 
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      Sida 

 1(5) 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 

 
771 82 Ludvika Folkets Hus 0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 

 Carlavägen 24, vån 4 

Handläggare Dokumenttyp Diarienummer  

Anders Karlin PM GNU 2019/  
Dokumentdatum Nämnd eller utskott Dpl 

2019-05-07 GNU  

 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan och Upphandlingscenter  

i framtiden – Förslag till strategiska överväganden vid eventuell anslutning 

av ytterligare kommuner  

 

Ärendebeskrivning och bakgrund 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade i sammanträde 2019-02-11 § 5 

att chef Upphandlingscenter ska redovisa förslag till strategi för Upphandlingscenter (UhC) och 

eventuell anslutning av ytterligare kommuner.  

Idag ingår Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner i GNU. Kretsen 

är inte alltför stor, utan upplevs som greppbar. För GNU:s del har både Mora, Orsa, Älvdalen, 

Avesta och Hofors kommuner visat mer eller mindre uttalat intresse av att ansluta sig till GNU. 

Intresset har varit tydligast från Avesta och Hofors. Historiskt har också Smedjebacken och 

Vansbro visat ett visst intresse.  

Sammanfattning 

Det finns ett antal saker för GNU att fundera över när en ny kommun ansöker om att få vara 

med som deltagare i upphandlingssamverkan. Tex kommunens mognad för deltagande, 

kommunledningens inställning till upphandling och geografisk belägenhet.  

Nedan redovisas några praktiska och strategiska överväganden, främst ur ett kommun-

/ägarperspektiv vid eventuell anslutning av ytterligare kommun/er: 

 De styrdokument som GNU har i form av samarbetsavtal (tex uppdrag och åtagande), 

upphandlingspolicy och reglemente ska i sin exakta ordalydelse accepteras och antas av en  

ny kommun. Styrdokumenten är inte förhandlingsbara för en ny kommun. 

 Två saker som kan vara till fördel för GNU och UhC vid en eventuell utökning av antalet 

kommuner, är dels att det blir fler som delar på fasta kostnader, dels att det kan ge utrymme 

för utökade resurser för UhC med de fördelar det innebär bland annat i form av ytterligare 

specialisering för upphandlarna. 

 Ibland framhålls att större volymer ger bättre priser och villkor vid upphandling. I GNU:s  

fall så finns volymerna till stor del i Falun och Borlänge, och det är dessa volymer som övriga 

kommuner kan dra nytta av. 

 Anslutning av ny kommun bör av flera skäl, inte minst budgeteringsskäl, ske vid ett årsskifte. 

 Det är lämpligt att den nya kommunen betalar sin ordinarie månadsavgift även viss tid innan 

anslutningstidpunkten, kanske 3-6 månader innan, för att täcka vissa implementerings-

kostnader.  
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 I det fall den nya kommunen har med sig en ”ryggsäck” av ogenomförda ramavtals-

upphandlingar, är det viktigt att klargöra att UhC normalt sett inte har möjlighet att göra 

särskilda upphandlingar för den nya kommunen för att komma ikapp, utan man får  

invänta tidpunkten för nästa planerade gemensamma ramavtalsupphandling.  

 Vill den nya kommunen ändå ha en separat ramavtalsupphandling fram till dess för sitt 

behov, kan man till exempel tillgodose det med hjälp av extern upphandlingskonsult på  

den nya kommunens bekostnad. 

 Det finns inget självändamål i att utöka antalet samverkande kommuner, tvärtom så kan  

ett alltför stort antal kommuner bli svårt att hantera rent ledningsmässigt och leveransmässigt 

från UhC.  

Upphandlingscenter i framtiden 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) och tjänstemannaorganisationen 

Upphandlingscenter (UhC) inom Falun Borlänge startade 2013-01-01. Verksamheten har haft  

en mycket gynnsam utveckling med både en utökning av antalet medlemskommuner, idag sex 

stycken, och ökad efterfrågan från ägarkommunerna på tjänster. Det senare har kommit till 

uttryck i ett nytt samarbetsavtal som grundas på ett utökat uppdrag för GNU och UhC. 

Om det är enkelt att titta i backspegeln så är det inte riktigt lika enkelt att sia om framtiden,  

det vill säga hur ser det ut för GNU och UhC om tre, fem eller tio år? Trots det så är det ändå 

viktigt att ha en tydlig strategi om hur man från framförallt GNU skulle vilja att det kommer att  

se ut. 

Detta dokument syftar till att genom tankar och inspel hjälpa till att ta fram en sådan strategi.  

En tydlig strategi gör det enklare att fatta framtida beslut vid till exempel en ansökan från en 

kommun om anslutning. 

Kommunal upphandlingsverksamhet, inte minst vid upphandlingssamverkan med andra, möter 

ibland en del svårigheter och utmaningar, såsom: 

 Orimliga förväntningar 

 Personalomsättning 

 Vi- och domkänsla 

 Svårigheter att tydliggöra vem som ska göra vad i en upphandlingsprocess 

 Konkurrens från andra upphandlingsorganisationer 

Det finns också ett antal framgångsfaktorer som måste framhållas: 

 Stort politiskt intresse (egen nämnd som vill att man ska lyckas) 

 Koppla upphandlingsverksamheten till de utvecklingsfrågor som finns i kommunerna 

 Tät dialog med kommunernas beställare 

 Personalen ska trivas 

 Man ska visa att man är kostnadseffektiv 

 Hög kompetens 
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De sex kommuner som idag deltar i upphandlingssamverkan inom Falun Borlänge regionen  

har tecknat ett samarbetsavtal som reglerar vad uppdraget från kommunerna till GNU är,  

det vill säga vilka kommunala uppgifter med tillhörande beslutanderätt som man har överlämnat 

till GNU. 

Det är kring detta samarbetsavtal som man kan och bör föra strategiska tankar inför framtiden, 

och det är framförallt två frågor som är centrala att fundera över: 

 Vad ska uppdraget omfatta 

 Vilka ska vara deltagare i samverkan 

Uppdraget 

Redan idag omfattar uppdraget i stort sett all kommunal upphandling. Undantag finns för 

direktupphandlingar och vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som 

byggentreprenader samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 

Nuvarande undantag känns motiverade, och det känns inte som angeläget utifrån vare sig  

GNU:s eller UhC:s perspektiv att arbeta för att utöka uppdraget i den delen. Däremot kan  

det finnas skäl att formulera en strategi kring kommunernas bolag och kommunalförbund,  

det finns ett antal frågor som kan belysas och ligga till grund för en strategi i den frågan: 

 Hur vill ägarna, det vill säga kommunerna, att deras bolags och kommunalförbunds 

upphandling ska skötas? Det ska framgå av respektive ägardirektiv 

 Bolagen och kommunalförbunden får enligt Kommunallagen inte ingå i GNU utan 

bolagen och kommunalförbunden köper idag dessa upphandlingstjänster från UhC 

genom direktupphandling 

 Låt exempelvis SKL göra en rättsutredning kring de juridiska förutsättningarna kring 

samverkan/tjänsteköp mellan bolag/kommunalförbund och UhC 

 Om UhC ska ansvara för bolagens och kommunalförbundens upphandlingar bör 

ersättningsnivåerna i avtalen med bolagen ses över 

 Beroende på utfallet av dessa punkter sker reglering i samarbetsavtalet 

Deltagare i samverkan 

Idag ingår Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner i GNU.  

Kretsen är inte alltför stor, utan upplevs som greppbar. UhC har genom sin lokala närvaro  

med tex kommunansvariga upphandlare, Lokala upphandlingsgrupper (LUG) och 

Samrådsgruppen möjlighet att såväl få ut information som att få in synpunkter. Skulle det  

växa fram ett större missnöje i någon kommun kan detta förhoppningsvis fångas upp på ett  

tidigt stadium och hanteras. I både upphandlingssamverkan i Jämtland och i Gävleborg har 

kommuner lämnat, eller beslutat lämna, kommunal upphandlingssamverkan, vilket visar att  

det inte finns någon garanti för ”evig utveckling och framgång”. Underhåll liksom strategi  

på kort och lång sikt är nödvändigt. 
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För GNU:s del har både Mora, Orsa, Älvdalen, Avesta och Hofors kommuner visat mer  

eller mindre uttalat intresse av att ansluta sig till GNU. Intresset har varit tydligast från  

Avesta och Hofors. 

Samtidigt som GNU inte direkt är ett ”slutet sällskap” måste man fundera strategiskt över 

framtiden och eventuellt tillkommande kommuner. Är det självklart att ”alla som vill får vara 

med”? Knappast, det finns en hel del saker för GNU att fundera över när en ny kommun 

ansöker om att få vara med: 

 Varför vill kommunen vara med 

 Kommunens mognad för deltagande 

 Kommunledningens inställning till upphandling (administration eller strategi) 

 Förväntningar på UhC 

 Geografisk belägenhet 

Utöver dessa punkter finns den viktigaste kvar, nämligen varför ska GNU säga ja?  

Det bör vara svårt att motivera för GNU att säga ja om man inte ser några direkta fördelar  

för GNU:s egen del. Det finns inget självändamål i att utöka antalet samverkande kommuner, 

tvärtom så kan ett alltför stort antal kommuner bli svårt att hantera rent ledningsmässigt och 

leveransmässigt från UhC. Det går inte att säga att fem, tio eller femton kommuner är lagom i  

det här fallet, det måste man resonera sig fram till. Två saker som kan vara till fördel för GNU 

och UhC vid en eventuell utökning av antalet kommuner, är dels att det blir fler som delar på 

fasta kostnader, dels att det kan ge utrymme för utökade resurser för UhC med de fördelar det 

innebär bland annat i form av ytterligare specialisering för upphandlarna. Möjligen något 

hypotetiskt, men man skulle kunna formulera det som ”färre upphandlingar eller 

upphandlingsområden per upphandlare = bättre upphandlingar”. Resonemanget bygger förstås 

på att mer tid kan läggas på varje upphandling, vilket bör vara positivt. 

Ibland framhålls också att större volymer ger bättre priser och villkor vid upphandling. Det kan 

vara en sanning, om än med viss modifikation. I GNU:s fall så finns volymerna till stor del i 

Falun och Borlänge, och det är dessa volymer som övriga kommuner kan dra nytta av. Om 

ytterligare kommuner i form av till exempel Avesta eller Hofors skulle tillkomma, är det svårt att 

se att det skulle medför en ännu bättre prisbild generellt. Ibland kan det till och med vara en 

belastning i en upphandling att ha med leveranskrav på en liten volym till en i sammanhanget 

avlägsen leveransplats. 

Anslutning av ny kommun bör av flera skäl, inte minst budgeteringsskäl, ske vid ett årsskifte.  

Det är också lämpligt att den nya kommunen betalar sin ordinarie månadsavgift även viss tid 

innan anslutningstidpunkten, kanske 3-6 månader innan, för att täcka vissa implementerings-

kostnader. Kommunen bereds då också möjlighet att delta i de ramavtalsupphandlingar som 

startas upp under den tiden. Det finns alltså ett egenintresse för den nya kommunen av en  

sådan ”mjukanslutning”. 

I det fall den nya kommunen har med sig en ”ryggsäck” av ogenomförda ramavtals-

upphandlingar, är det viktigt att klargöra att UhC normalt sett inte har möjlighet att göra  
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särskilda upphandlingar för den nya kommunen för att komma ikapp, utan man får helt  

enkelt invänta tidpunkten för nästa planerade gemensamma ramavtalsupphandling.  

Vill den nya kommunen ändå ha en separat ramavtalsupphandling fram till dess för sitt  

behov, kan man till exempel tillgodose det med hjälp av extern upphandlingskonsult på  

den nya kommunens bekostnad. 

De styrdokument som GNU har i form av samarbetsavtal, upphandlingspolicy och reglemente 

ska i sin exakta ordalydelse accepteras och antas av en ny kommun. Styrdokumenten är inte 

förhandlingsbara för en ny kommun. 

Det finns en framtagen risk- och konsekvensanalys från UhC:s medarbetare. Det är fullt naturligt 

att det finns ett stort antal funderingar i ett sådant här läge, och det är nödvändigt att dessa 

funderingar lyfts fram och bemöts på ett förtroendefullt sätt. Det handlar om allt från 

arbetsbelastning till utrymmesbrist. En del funderingar är enklare att svara på, andra betydligt 

svårare. Ibland hör man uttrycket att ”man får bygga raketen medan man åker”, det passar nog 

helt klart bättre i andra sammanhang än här. Vad gäller utrymmesbristen kan det innebära att fler 

delar arbetsrum, det verkar vara något som sticker ut som särskilt oroande. Förutom en mer 

allmän känsla av att inte känna sig bekväm, så måste också sekretessfrågan vägas in, då 

sekretessen i en upphandling även gäller gentemot kollegor som inte är involverade i den aktuella 

upphandlingen. Det kan alltså bli knepigt både när det gäller telefonsamtal, besök och handlingar 

som ligger framme på det egna skrivbordet. Det kanske helt enkelt kan konstateras att UhC har 

vuxit ur, eller i en nära framtid kommer att växa ur, nuvarande lokaler och det är dags att se sig 

om efter nya lokaler, på för ändamålet lämplig plats.  

Övrigt 

I framtagande av denna PM har Thomas Karlsson medverkat, tidigare chef Upphandlingscenter. 

Ludvika 2019-05-07 

 

Anders Karlin    

Chef Upphandlingscenter   
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UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Ansökan från Avesta kommun om anslutning till gemensam 
nämnd för upphandlingssamverkan

Förvaltningens förslag till beslut
1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen från Upphandlingscenters chef.

2. Gemensamma nämnden för upphandlingsamverkan beslutar att chef 
Upphandlingscenter ska redovisa utredning senast den 13 juni med förslag 
till beslut avseende eventuell anslutning av Avesta kommun till GNU. I 
utredning ska följande frågor utredas ytterligare:

a. Ekonomiska och organisatoriska (resurser, bemanning och 
placering) konsekvenser för UhC, ägarkommunerna och Avesta 
kommun vid anslutning till GNU.

b. Risk- och konsekvensanalys för att möte prioriterade risker 
inklusive eventuella gränssnittsfrågor, verksamhetsövergång och 
upphandlingsbehov mellan UhC och Avesta kommun vid 
anslutning till GNU.

c. Tidplan för när ev. implementering och anslutning tidigast ska 
kunna träda i kraft samt när UhC är förberedda för ytterligare en 
samverkande kommun.

d. Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden 
vid anslutning av Avesta kommun till GNU.

Beskrivning av ärendet
Avesta kommun har den 6 maj 2019 inkommit med en formell ansökan 
till Upphandlingscenter om att ansluta till gemensam nämnd för 
upphandlingsamverkan (GNU) och Upphandlingscenter (UhC). 

Ansökan grundas på Avesta kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2019 
om ansökan om anslutning till GNU och UhC.

Ärendet kommer att diskuteras på årligt strategisk ägardialog för de sex 
samverkande kommunerna den 10 maj 2019. 
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Arbete pågår med strategi samt praktiska och strategiska överväganden för 
framtida anslutning av ytterligare kommuner. Upphandlingscenter har också 
gjort en första risk- och konsekvensanalys.

Beskrivning/kartläggning av dalakommunernas upphandlingsorganisation 
och affärsvärden, inklusive Avesta kommun, med mera finns som framtagen 
rapport daterad den 9 april 2019. 

Inför Avesta kommuns formella ansökan har ett antal sonderande möten 
genomförts mellan chef Upphandlingscenter och representanter för Avesta 
kommun. 

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor
Bilaga – Avesta kommuns ansökan om anslutning till GNU samt Avestas beslut 
i kommunfullmäktige

Beslut skickas till
Akten 
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UpphandlingsCenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se 

Datum

2019-05-07
Diarienummer

GNU 2019/20

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Rapport från Upphandlingscenters chef 

Förvaltningens förslag till beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen 
från Upphandlingscenters chef.

Beskrivning av ärendet 
Rapport från Upphandlingscenters chef kring följande punkter:

- Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) 
Vad händer? Det övergripande målet är att fler småföretag i Dalarna 
ska lägga anbud och delta i de offentliga upphandlingarna.

Kartläggning av dalakommunernas upphandlingsorganisation m.m.

- Väsentliga händelser på Upphandlingscenter
Aktuella personal- och verksamhetsfrågor.

- Upphandlingsplan 2019 och nya beställningar
 Hur går det för oss och uppföljning. Ny upphandling varudistribution 
för samverkande kommuner. Ny upphandling av IT-Partner planeras.

- Nämndplan 2019-2021 
Fokus på socialt ansvarsfull upphandling och sysselsättningskrav.

- Gemensam Controllergrupp
Avtalsuppföljning och avtalstrohet i kommunerna avseende värdetunga 
ramavtal eller verksamhets väsentliga ramavtal för varor och tjänster.

- Projekt Återbruk i den offentliga affären
Fokus -Återvinning av material i upphandling. Ett samarbete mellan 
Länsstyrelsen, UDD och UhC.

- Rättssäkra offentliga affärer
Information kring aktuella överprövningar och rättsfall.

Anders Karlin 
Chef UpphandlingsCenter 
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Bilagor
Rapport - Upphandlingsorganisationer i Dalarna med mera

Beslut skickas till
Akten 
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 DoubleCheck AB 
S:t Eriksgatan 121 B 
113 45 Stockholm 

Tel: 08-500 051 50 
Fax: 08-32 30 40 
 

E-post: info@doublecheck.se 
Hemsida: www.doublecheck.se 
Org.nr: 556753-4978 

 

 

	
 

Kartläggning	av	dalakommunernas	
upphandlingsorganisation	med	mera	

 

 

 

Rapport den 9 april 2019 
Uppdrag av Upphandlingsdialog Dalarna/Länsstyrelsen i Dalarnas län 
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Sammanfattning	
Upphandlingsorganisation	

• Borlänge, Falu, Gagnefs, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner samverkar 
genom en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. I samverkan ingår 19 
kommunala bolag och 2 kommunalförbund- 

• Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samverkar genom en inköpscentral som 
är placerad i Mora. 

• Avesta kommun har sin upphandlingsenhet placerad i kommunkansliet. 
• I Malung-Sälens, Mora, Smedjebackens och Vansbro kommuner är 

upphandlingsenheten placerad inom ekonomiavdelningen under 
kommunstyrelsen. 

• I Leksands kommun är upphandlingsavdelningen placerad på 
ekonomiavdelningen inom sektor verksamhetsstöd 

• I Rättviks kommun finns upphandlingsavdelningen inom näringslivsenheten. 

Bemanning	
• Dalakommunerna har tillsammans 30,5 upphandlare, varav 17 inom 

Upphandlingscenter och 4 inom Mora inköpscentral. 

Upphandlingspolicy	
• 12 kommuner har en upphandlingspolicy som är utgiven eller reviderad mellan 

år 2012–2017. 

Annonsering	
• Samtliga 15 kommuner annonserar aktuella upphandlingar, 11 kommuner 

annonserar även planerade upphandlingar. 
• Under år 2018 annonserades 394 upphandlingar inom Dalarna, varav 48 av 

Trafikverket. 

Affärsvärden	
• Det samlade affärsvärdet för Dalarnas samtliga kommuner år 2018 är 

6 123 579 820 kr (61 %). Affärsvärdet för de kommunala bolagen uppgår till 
3 928 503 317 kr (39 %).  

• Affärsvärden för de kommunala bolagen omfattar 32 av 54 bolag. Övriga har ej 
svarat på förfrågan 

Hur	rapporten	är	framtagen	
Uppgifterna om kommunernas upphandlingsorganisation har samlats in genom 
intervjuer/e-postförfrågan med kommunernas upphandlare och kommunernas 
webbplatser. Kommunernas affärsvärden har hämtats från Dagens Samhälle Insikt och 
bolagens affärsvärden har samlats in av Doublecheck. Samtliga siffror är preliminära. 
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Avesta	kommun	
Organisation 

 

Kommunens upphandlingsenhet är en central enhet, 
organisatoriskt underställd kommunkansliet. Enheten 
svarar för upphandlingar av varor, tjänster och 
entreprenader för Avesta, Norberg och 
Skinnskattebergs kommuner och Gamla Byn AB, Avesta 
Industristad AB, Avesta Vatten och Avfall AB och Södra 
Dalarnas Räddningstjänstförbund. 

Antal upphandlare: 1 heltid 
1 deltid, två dagar/vecka 

Upphandlingspolicy: Nej (Kommunen har inte lämnat någon uppgift.) 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja, aktuella och planerade 
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Avesta	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Avesta kommun 437 977 318 kr 1 787  166  
Avesta Industristad AB 52 797 558 kr 120 – 
Avesta Vatten och Avfall AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
Gamla Byn AB 287 286 171 kr 357 – 
 

Branscher, topp 10 (Avesta kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Byggande av bostadshus och andra byggnader 59 533 568 kr 12  
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 36 721 929 kr 54  
Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 33 906 027 kr 11  
Vuxenutbildning och övrig utbildning 22 557 989 kr 68  
Anläggning av vägar och järnvägar 22 490 652 kr 3  
Partihandel med hushållsvaror 18 887 932 kr 101  
Förskoleutbildning 18 650 213 kr 2  
Andra finansiella tjänster utom försäkring och 
pensionsfondsverksamhet 

13 368 111 kr 14  

Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 13 236 626 kr 13  
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och 
funktionshindrade personer 

10 273 740 kr 3  

 

Leverantörer, topp 10 (Avesta kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
Bygg Partner i Dalarna Aktiebolag 5565319984 53 188 459 kr 
Atea Sverige AB 5564480282 26 897 373 kr 
Hedemora Mark AB 5562472976 21 477 277 kr 
Avesta-Grytnäs Pastorat 2520047560 18 627 736 kr 
Peab Asfalt AB 5560988122 13 330 963 kr 
Volkswagen Finans Sverige AB 5562588904 9 188 067 kr 
Peab Anläggning AB 5565686721 9 111 368 kr 
AcadeMedia Eductus AB 5565274007 8 811 379 kr 
Martin & Servera Restauranghandel AB 5591355549 8 736 147 kr 
Hermods Aktiebolag 5560440017 8 391 650 kr 
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Borlänge	kommun	
Organisation 

 

Borlänge kommun ingår i en upphandlingssamverkan 
tillsammans med Falu, Gagnefs, Hedemora, Ludvika och 
Säters kommuner. Samtliga sex kommuner är 
representerade i en gemensam upphandlingsnämnd. 

Upphandlingarna utförs av Upphandlingscenter som 
ansvarar för upphandlingar inom alla områden förutom 
direktupphandling och byggentreprenad. 

Fem av Borlänge kommuns bolag är anslutna till 
upphandlingssamverkan. 

Antal upphandlare: Upphandlingscenter har 17 upphandlare som jobbar 
lika mycket år deltagande kommuner. 

Upphandlingspolicy: Ja, reviderad år 2014 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja, aktuella och planerade 
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Borlänge	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Borlänge kommun 909 887 725 kr 2 102  162  
AB Borlänge Energi 640 194 068 kr 1156 – 
AB Stora Tunabyggen 47 355 074 kr 562 – 
Fastighets AB Hushagen Ingen uppgift Ingen uppgift – 
Maserhallen AB 25 569 975 kr 136 – 
Mäss- och fotbollshallen i Kvarnsveden AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
 

Branscher, topp 10 (Borlänge kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Byggande av bostadshus och andra byggnader 94 786 367 kr 14 
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 69 263 188 kr 89 
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 65 668 644 kr 38 
Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 45 857 884 kr 30 
Partihandel med hushållsvaror 34 792 197 kr 125 
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 33 255 709 kr 60 
Anläggning av vägar och järnvägar 32 829 325 kr 6 
Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d. 32 791 137 kr 10 
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 30 092 013 kr 15 
Boende med särskild service för personer med 
utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder 

26 968 875 kr 43 

 

Leverantörer, topp 10 (Borlänge kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
Atea Sverige AB 5564480282 49 685 917 kr 
Moelven ByggModul Aktiebolag 5563107134 32 222 898 kr 
Byggtrio i Borlänge AB 5566231725 30 613 567 kr 
Peab Anläggning AB 5565686721 24 107 097 kr 
HMB Construction AB 5564830957 22 398 921 kr 
Samhäll 14 AB 5590688940 21 271 130 kr 
Martin & Servera Aktiebolag 5562332451 17 271 216 kr 
D & B Bygg Aktiebolag 5562920248 14 449 062 kr 
Menigo Foodservice AB 5560444647 14 374 716 kr 
Hedemora Mark AB 5562472976 14 336 455 kr 
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Falu	kommun	
Organisation 

 

Falu kommun ingår i en upphandlingssamverkan 
tillsammans med Borlänge, Gagnefs, Hedemora, 
Ludvika och Säters kommuner. Samtliga sex kommuner 
är representerade i en gemensam upphandlingsnämnd. 

Upphandlingarna utförs av Upphandlingscenter som 
ansvarar för upphandlingar inom alla områden förutom 
direktupphandling och byggentreprenad. 

Fem av Falu kommuns bolag är anslutna till 
upphandlingssamverkan. 

Antal upphandlare: Upphandlingscenter har 17 upphandlare som jobbar 
lika mycket år deltagande kommuner. 

Upphandlingspolicy: Ja, reviderad år 2014 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja 
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Falu	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Falu kommun 1 644 987 094 kr 2 867  180  
AB Dalaflyget 28 278 884 kr 352  
Falu Elnät AB 150 000 000 kr 250  
Falu Energi & Vatten AB 450 000 000 kr 1 000  
Falun Borlänge-regionen AB Ingen uppgift Ingen uppgift  
Kopparstaden AB 381 687 755 kr 433  
Kopparstaden Förvaltning AB 10 220 971 kr 433  
Lugnet i Falun AB 40 708 936 kr 278  
AB Dalaflyget 28 278 884 kr 352  
 

Branscher, topp 10 (Falu kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Byggande av bostadshus och andra byggnader 224 791 438 kr 18 
Förskoleutbildning 106 374 294 kr 10 
Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 100 524 857 kr 28 
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och 
funktionshindrade personer 

89 966 986 kr 6 

Gymnasial utbildning 88 691 931 kr 27 
Anläggning av vägar och järnvägar 84 259 785 kr 4 
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 80 839 500 kr 72 
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 63 758 425 kr 86 
Grundskoleutbildning 58 128 588 kr 11 
Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 55 312 475 kr 43 
 

Leverantörer, topp 10 (Falu kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
D & B Bygg Aktiebolag 5562920248 82 875 041 kr 
Temabo AB 5567339147 82 720 619 kr 
HMB Construction AB 5564830957 61 274 919 kr 
Pysslingen Förskolor och Skolor AB 5560354309 52 987 955 kr 
Atea Sverige AB 5564480282 50 992 759 kr 
Dala Omsorg AB 5568414386 48 030 869 kr 
NCC Industry Aktiebolag 5563023307 44 161 469 kr 
NCC Sverige AB 5566134929 40 640 805 kr 
Peab Anläggning AB 5565686721 34 607 563 kr 
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB 5564624368 32 925 756 kr 
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Gagnefs	kommun	
Organisation 

 

Gagnefs kommun ingår i en upphandlingssamverkan 
tillsammans med Borlänge, Falu, Hedemora, Ludvika 
och Säters kommuner. Samtliga sex kommuner är 
representerade i en gemensam upphandlingsnämnd. 

Upphandlingarna utförs av Upphandlingscenter som 
ansvarar för upphandlingar inom alla områden förutom 
direktupphandling och byggentreprenad. 

Ett av Gagnefs kommuns bolag är anslutna till 
upphandlingssamverkan. 

Antal upphandlare: Upphandlingscenter har 17 upphandlare som jobbar 
lika mycket år deltagande kommuner. 

Upphandlingspolicy: Ja, reviderad år 2014 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja, aktuella och planerade 
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Gagnefs	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Gagnefs kommun 159 653 051 kr 979 144 
Dala Vatten och Avfall AB Ingen uppgift Ingen uppgift  
Gagnefs Bostäder AB Ingen uppgift Ingen uppgift  
Gagnefs Teknik AB Ingen uppgift Ingen uppgift  
 

Branscher, topp 10 (Gagnefs kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 16 567 356 kr 35 
Byggande av bostadshus och andra byggnader 13 594 673 kr 5 
Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 9 803 266 kr 25 
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 7 348 475 kr 23 
Partihandel med hushållsvaror 6 681 947 kr 53 
Gymnasial utbildning 6 620 176 kr 11 
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 6 546 552 kr 8 
Andra öppna sociala insatser 6 308 336 kr 6 
Generering, överföring och distribution av elkraft 5 940 674 kr 2 
Försäkring 5 534 188 kr 3 
 

Leverantörer, topp 10 (Gagnefs kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
ByggPartner i Dalarna Service AB 5567759138 12 697 190 kr 
Atea Sverige AB 5564480282 11 013 817 kr 
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 5164060948 5 141 263 kr 
Peab Anläggning AB 5565686721 5 058 769 kr 
Dala Energi Elnät AB 5561667758 4 622 677 kr 
SIVO KONSULENT AB 5590323696 4 516 345 kr 
Naglaa Negm El Din Hussein 6208062387 3 405 490 kr 
Temporent Aktiebolag 5561641118 3 355 349 kr 
DALAB Sverige AB 5566389929 2 733 185 kr 
Tieto Sweden AB 5560527466 2 684 072 kr 
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Hedemora	kommun	
Organisation 

 

Hedemora kommun ingår i en upphandlingssamverkan 
tillsammans med Borlänge, Falu, Gagnefs, Ludvika och 
Säters kommuner. Samtliga sex kommuner är 
representerade i en gemensam upphandlingsnämnd. 

Upphandlingarna utförs av Upphandlingscenter som 
ansvarar för upphandlingar inom alla områden förutom 
direktupphandling och byggentreprenad. 

Tre av Hedemora kommuns bolag är anslutna till 
upphandlingssamverkan. 

Antal upphandlare: Upphandlingscenter har 17 upphandlare som jobbar 
lika mycket år deltagande kommuner. 

Upphandlingspolicy: Ja, reviderad år 2014 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja, aktuella och planerade 
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Hedemora	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Hedemora kommun 268 716 528 kr 1 307 147 
AB Hedemorabostäder 71 466 054 kr 244 – 
Hedemora Energi inkl. dottebolag 279 981 225 kr 652 – 
Hedemora Kommunfastigheter 63 753 325 kr 270 – 
Hedemora Näringsliv AB 3 123 855 kr 101 – 
 

Branscher, topp 10 (Hedemora kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Grundskoleutbildning 51 234 578 kr 11 
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 24 309 477 kr  47 
Anläggning av vägar och järnvägar 20 041 315 kr  4 
Gymnasial utbildning 12 300 267 kr  20 
Annan vård och omsorg med boende 12 154 811 kr  22 
Partihandel med hushållsvaror 10 575 816 kr  79 
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 9 930 302 kr  3 
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 8 768 997 kr  20 
Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 6 403 874 kr  23 
Försäkring 6 098 922 kr  6 
 

Leverantörer, topp 10 (Hedemora kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
Olympica AB 5565938700 40 478 479 kr 
Atea Sverige AB 5564480282 15 710 008 kr  
NCC Industry Aktiebolag 5563023307 14 480 588 kr  
STIFTELSEN ANNASKOLAN 8820007485 10 126 893 kr  
Menigo Foodservice AB 5560444647 7 061 721 kr  
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 5164060948 5 421 237 kr  
Peab Anläggning AB 5565686721 5 289 049 kr  
Noas Ark i Hedemora AB 5568430606 4 639 449 kr  
PaCoRa Bygg AB 5563955847 4 303 077 kr  
Tieto Sweden AB 5560527466 3 779 818 kr  
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Leksands	kommun	
Organisation 

 

Ekonomiavdelningen svarar för upphandling av varor 
och tjänster för kommunens samtliga verksamheter 
samt kompetensutveckling och utveckling av 
kommunens upphandlingsverksamhet. Avdelningen 
finns inom sektor verksamhetsstöd och lyder under 
biträdande kommundirektören. 

Antal upphandlare: 2 upphandlare, 1 inköpscontroller 

Upphandlingspolicy: Nej 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja 
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Leksands	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Leksands kommun 385 284 636 kr 1 635 178 
Leksand Vatten AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
Leksandsbostäder AB 125 576 000 kr 335 – 
 

Branscher, topp 10 (Leksands kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Byggande av bostadshus och andra byggnader 53 273 748 kr 12 
Grundskoleutbildning 26 307 434 kr 8 
Förskoleutbildning 22 918 230 kr 6 
Stödtjänster till transport 18 206 490 kr 9 
Generering, överföring och distribution av elkraft 17 230 375 kr 2 
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 16 589 937 kr 57 
Annan vård och omsorg med boende 14 511 177 kr 22 
Andra öppna sociala insatser 14 468 825 kr 8 
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 13 826 529 kr 17 
Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 12 613 734 kr 39 
 

Leverantörer, topp 10 (Leksands kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
AB Byggprojekt i Dalarna 5563797983 35 656 272 kr 
Profilfriskolan Excel AB (svb) 5590306964 18 868 259 kr 
Dala Energi Elnät AB 5561667758 14 585 682 kr 
NCC Sverige AB 5566134929 12 534 732 kr 
Leksands IF Fastighets AB 5566505334 10 483 887 kr 
Solby Maskin Aktiebolag 5565889168 9 358 942 kr 
DalaFrakt AB 5566079975 8 817 241 kr 
Attendo Individ och familj AB 5564778958 7 874 790 kr 
Assemblin El AB 5560134628 7 246 826 kr 
Winberg Sustainable Development AB 5568449440 7 215 808 kr 
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Ludvika	kommun	
Organisation 

 

Ludvika kommun ingår i en upphandlingssamverkan 
tillsammans med Borlänge, Falu, Gagnefs, Hedemora 
och Säters kommuner. Samtliga sex kommuner är 
representerade i en gemensam upphandlingsnämnd. 

Upphandlingarna utförs av Upphandlingscenter som 
ansvarar för upphandlingar inom alla områden förutom 
direktupphandling och byggentreprenad. 

Fyra av Ludvika kommuns bolag är anslutna till 
upphandlingssamverkan. 

Antal upphandlare: Upphandlingscenter har 17 upphandlare som jobbar 
lika mycket år deltagande kommuner. 

Upphandlingspolicy: Ja, reviderad år 2014 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja, aktuella och planerade 
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Ludvika	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Ludvika kommun 408 533 968 kr 1 638 161 
Ludvika kommunfastigheter AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
LudvikaHem AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
Stora Brunnsvik AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
Västerbergslagens Kraft AB 18 206 881 kr 115 – 
 

Branscher, topp 10 (Ludvika kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Byggande av bostadshus och andra byggnader 38 281 409 kr 11 
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 32 512 139 kr  48 
Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 26 355 016 kr  10 
Andra finansiella tjänster utom försäkring och 
pensionsfondsverksamhet 

24 490 208 kr 13 

Partihandel med hushållsvaror 23 443 137 kr 84 
Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 18 210 208 kr 27 
Boende med särskild service för personer med 
utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder 

14 326 612 kr 9 

Annan specialiserad partihandel 13 738 107 kr 48 
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 13 144 247 kr 9 
Konsulttjänster till företag 10 665 731 kr 65 
 

Leverantörer, topp 10 (Ludvika kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
Nyman Jansson Bygg AB 5566230982 25 398 403 kr 
Atea Sverige AB 5564480282 17 608 778 kr 
AEB Anläggningsentreprenader AB 5563449437 17 439 102 kr 
Nordea Finans Sverige AB 5560211475 15 542 157 kr 
Erlandsson Bygg i Dalarna AB 5567771901 10 180 639 kr 
Lekolar AB 5566050646 8 768 155 kr 
Martin & Servera Aktiebolag 5562332451 8 009 651 kr 
AB Samarkand 2015 5566314323 7 467 136 kr 
Ludvika Lastbilcentral AB 5566053889 6 903 553 kr 
Menigo Foodservice AB 5560444647 6 414 864 kr 
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Malung-Sälens	kommun	
Organisation 

 

En central upphandlingsenhet finns inom 
ekonomikontoret under kommunstyrelsen. 
Upphandlingsenheten sköter förenklade- och öppna 
upphandlingar, dock inte byggentreprenader som 
service- och teknikförvaltningen själv hanterar. 
Förvaltningarna har inköpssamordnare som har 
uppgiften att sköta verksamhetens egna 
direktupphandlingar.  

Antal upphandlare: 2 upphandlare 

Upphandlingspolicy: Kommunen har reglemente, riktlinjer och rutiner. 
Reglementet reviderades i november 2014, riktlinjer i 
januari 2016 och rutiner för direktupphandling i januari 
2018. Översyn av reglemente och riktlinjer pågår med 
tydligare krav på bland annat arbetsrättsliga villkor. 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja 
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Malung-Sälens	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Malung-Sälens kommun 209 065 781 kr 1 103 162 
Gustols AB 12 000 kr 1 – 
Malungs Elnät AB 153 219 953 kr 352 – 
Malungs Elverk AB  3 949 103 kr 60 – 
Malungshem AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
Malung-Sälen Turism AB 6 582 317 kr Ingen uppgift – 
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
 

Branscher, topp 10 (Malung-Sälens kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 11 776 508 kr 19 
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 10 824 499 kr 38 
Annan specialiserad partihandel 10 019 748 kr 35 
Järnvägstransport, godstrafik 10 000 000 kr 1 
Byggande av bostadshus och andra byggnader 9 548 537 kr 6 
Sågning och hyvling av trä 8 721 099 kr 3 
Monetär finansförmedling 8 564 653 kr 4 
Stödtjänster till transport 8 481 645 kr 5 
Konsulttjänster till företag 7 113 132 kr 30 
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 7 018 786 kr 4 
 

Leverantörer, topp 10 (Malung-Sälens kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB 5591146294 10 000 000 kr 
Swedbank AB 5020177753 7 294 197 kr 
Fiskarhedens Trävaru Aktiebolag 5560898719 6 786 049 kr 
Västerdala Bygg & Montage AB 5569821621 6 131 192 kr 
Menigo Foodservice AB 5560444647 6 027 349 kr 
Lefo Transport Aktiebolag 5562335157 5 153 741 kr 
HR-Utveckling Dalarna AB 5590788500 4 798 941 kr 
DalaFrakt AB 5566079975 4 561 382 kr 
Storbygärdet AB 5566111018 4 124 175 kr 
SMA Mineral Logistik & Entreprenad AB 5561648857 3 889 091 kr 
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Mora	kommun	
Organisation 

 

Mora kommuns upphandlings- och inköpsenhet 
(inköpscentralen) sorterar under kommunledningen 
och finns inom ekonomienheten. Inköpscentralen 
svarar även för upphandling av ramavtal åt Orsa och 
Älvdalens kommuner. Kommunala bolag har rätt att 
utnyttja inköpscentralen, men bedömer själva sitt 
behov. 

Respektive verksamhetsområde i Mora kommun 
ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop), 
direktupphandlingar och att ställa krav i 
objektupphandlingar. 

Antal upphandlare: 4 personer 

Upphandlingspolicy: Riktlinjer för upphandling och inköp, motsvarande en 
policy, finns. 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja, aktuella och planerade 
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Mora	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Mora kommun 591 481 175 kr 1 519 160  
Morastrand AB 317 838 195 kr 460  
Moravatten AB 130 293 213 kr 301  
 

Branscher, topp 10 (Mora kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Byggande av bostadshus och andra byggnader 83 036 730 kr 12 
Rengöring och lokalvård 64 326 888 kr 10 
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och 
funktionshindrade personer 

53 056 896 kr 4 

Partihandel med informations- och kommunikationsutrustning 42 942 886 kr 28 
Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 26 759 096 kr 7 
Andra finansiella tjänster utom försäkring och 
pensionsfondsverksamhet 

22 226 183 kr 16 

Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan 
verksamhet för föroreningsbekämpning 

17 408 366 kr 2 

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 16 193 025 kr 72 
Callcenterverksamhet 15 468 264 kr 2 
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 13 454 465 kr 5 
 

Leverantörer, topp 10 (Mora kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
Sodexo AB 5565282984 64 010 659 kr 
NCC Sverige AB 5566134929 60 896 135 kr 
Vardaga AB 5564699105 25 628 069 kr 
Temabo AB 5567339147 19 678 777 kr 
AB Vika Vimo Timmerhus 5566956768 19 509 588 kr 
GrävKåhlén Aktiebolag 5562764984 18 514 777 kr 
NyStart Finans Sverige AB 5569764110 18 292 273 kr 
Kringdata AB 5563804193 16 000 670 kr 
RGS Nordic AB 5566092085 15 925 561 kr 
B2B IT-Partner AB 5565930996 15 184 877 kr 
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Orsa	kommun	
Organisation 

 

Orsa kommuns ramavtal hanteras av Mora kommuns 
inköpscentral.  

Respektive verksamhetsområde i Orsa kommun 
ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop) och 
direktupphandlingar. 

Antal upphandlare: 4 personer (Mora inköpscentral) 

Upphandlingspolicy: Ja, november 2015 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja, aktuella och planerade 
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Orsa	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Orsa kommun 265 377 418 kr 882 136 
Orsa Vatten och Avfall AB 53 459 030 kr 208 – 
Orsabostäder AB 39 474 000 kr 189 – 
Orsalokaler AB 45 215 000 kr 213 – 
 

Branscher, topp 10 (Orsa kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet 66 128 933 kr 39 
Vuxenutbildning och övrig utbildning 60 886 241 kr 28 
Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och 
husgeråd 

14 743 625 kr 20 

Konsulttjänster till företag 13 064 312 kr 37 
Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror 9 934 443 kr 2 
Tillverkning av möbler 8 498 873 kr 4 
Resetjänster 6 708 535 kr 6 
Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning 6 550 294 kr 25 
Verksamhet i religiösa samfund och i andra 
intresseorganisationer 

6 500 259 kr 54 

Partihandel med hushållsvaror 6 314 039 kr 45 
 

Leverantörer, topp 10 (Orsa kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
QX Förlag AB 5565256897 61 988 037 kr 
Studieförbundet Vuxenskolan Dalarnas Avdelning 8024624119 48 708 749 kr 
Swedlock AB 5567465843 9 898 817 kr 
Johan Larsson 7801147112 8 403 297 kr 
Musikcenter i Dalarna AB 5563385607 7 410 924 kr 
Möbelrondellen Sälj AB 5590031208 7 018 230 kr 
Tobbes Resor Aktiebolag 5564652187 6 538 874 kr 
Dokument INFO i Sverige AB 5566506464 4 751 142 kr 
Brita Karin Holvid Fastlund 4612180028 4 431 979 kr 
STUDIEFRÄMJANDET MITT 8865004298 4 205 039 kr 
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Rättviks	kommun	
Organisation 

 

Upphandling och inköp finns inom näringslivsenheten. 
Kommunens inköps- och upphandlingsarbete har som 
syfte att upprätta rationella och ändamålsenliga 
leveransavtal av tjänster och varor för att möta de olika 
verksamheternas behov, allt inom ramen för gällande 
lagstiftning och med hänsyn till hållbar utveckling, miljö 
och socialt ansvar. 

Rättviks kommun är en juridisk person, även om den 
består av flera verksamheter med eget resultatansvar, 
och ses därför som en upphandlande myndighet. 

Antal upphandlare: 1 upphandlare 

Upphandlingspolicy: Ja, år 2015 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja 
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Rättviks	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Rättviks kommun 177 836 591 kr 1 32  15  
Rättvik Vatten och Avfall AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
Rättviks Energi AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
Rättviks Fastigheter AB 241 168 194 kr 296 – 
Rättviks Skoljordbruk AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
 

Branscher, topp 10 (Rättviks kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 17 831 842 kr 46 
Sportverksamhet 16 855 086 kr 54 
Andra finansiella tjänster utom försäkring och 
pensionsfondsverksamhet 

10 359 372 kr 14 

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 8 577 699 kr 63 
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 8 009 920 kr 7 
Gymnasial utbildning 6 810 410 kr 14 
Monetär finansförmedling 5 311 824 kr 4 
Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning 5 283 505 kr 45 
Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 5 179 747 kr 7 
Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 4 986 589 kr 10 
 

Leverantörer, topp 10 (Rättviks kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
Atea Sverige AB 5564480282 9 938 019 kr 
Nordea Finans Sverige AB 5560211475 7 072 975 kr 
Grönklittsgruppen AB (publ) 5560987462 6 125 980 kr 
Stenvalvet 202 Rättvik Sjukhemmet AB 5566782453 5 358 714 kr 
Swedbank AB 5020177753 5 254 715 kr 
IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA ORE 8844005119 4 892 078 kr 
Anneli Omsorg Skandinavien AB 5569330201 4 838 936 kr 
Menigo Foodservice AB 5560444647 4 290 438 kr 
Dala Energi Elnät AB 5561667758 4 044 062 kr 
Hagströmska Gymnasiet AB 5567550461 3 230 549 kr 
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Smedjebackens	kommun	
Organisation 

 

Smedjebackens upphandlingsenhet är organiserad 
under kommunstyrelseförvaltningen och finns inom 
ekonomiavdelningen. Upphandlingsenheten arbetar för 
hela kommunkoncernen. 

Antal upphandlare: 1 upphandlingsansvarig, 1 upphandlare 

Upphandlingspolicy: Ja, reviderad december 2017 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja, aktuella och planerade 
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Smedjebackens	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Smedjebackens kommun 143 797 532 kr 1 064 143 
Bärkehus AB 134 314 000 kr 356 – 
Smedjebackens Energi och Vatten Ingen uppgift Ingen uppgift – 
 

Branscher, topp 10 (Smedjebackens kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 22 258 760 kr 39 
Annan landtransport, passagerartrafik 7 767 152 kr 3 
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 7 700 307 kr 5 
Andra finansiella tjänster utom försäkring och 
pensionsfondsverksamhet 

6 895 500 kr 14 

Partihandel med hushållsvaror 6 166 479 kr 62 
Boende med särskild service för personer med 
utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder 

4 945 423 kr 6 

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 4 626 542 kr 27 
Vuxenutbildning och övrig utbildning 4 616 068 kr 41 
Anläggning av vägar och järnvägar 4 265 900 kr 2 
Byggande av bostadshus och andra byggnader 4 021 137 kr 4 
 

Leverantörer, topp 10 (Smedjebackens kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
Atea Sverige AB 5564480282 14 292 596 kr 
Söderbärke Trafik Aktiebolag 5563075562 7 569 112 kr 
Peab Asfalt AB 5560988122 4 204 159 kr 
Switch Nordic Green AB 5565674347 3 369 592 kr 
Menigo Foodservice AB 5560444647 3 338 464 kr 
Abf Dala Finnmark 8838001819 2 927 300 kr 
Bröderna Svenssons Byggnads Aktiebolag 5562140656 2 550 932 kr 
Södra Dalarnas Mark & Bygg AB 5569244451 2 367 572 kr 
Stadshypotek AB 5564596715 2 366 511 kr 
Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag 5562636810 2 326 567 kr 
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Säters	kommun	
Organisation 

 

Säters kommun ingår i en upphandlingssamverkan 
tillsammans med Borlänge, Falu, Gagnefs, Hedemora 
och Ludvika kommuner. Samtliga sex kommuner är 
representerade i en gemensam upphandlingsnämnd. 

Upphandlingarna utförs av Upphandlingscenter som 
ansvarar för upphandlingar inom alla områden förutom 
direktupphandling och byggentreprenad. 

Två av Säters kommuns bolag är anslutna till 
upphandlingssamverkan. 

Antal upphandlare: Upphandlingscenter har 17 upphandlare som jobbar 
lika mycket år deltagande kommuner. 

Upphandlingspolicy: Ja, reviderad år 2014 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja, aktuella och planerade 
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Säters	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Säters kommun 240 126 174 kr 1 311 151 
Säterbostäder AB 12 818 400 kr 272 – 
Säters Kommuns Fastighets AB 731 700 kr 25 – 
 

Branscher, topp 10 (Säters kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Byggande av bostadshus och andra byggnader 54 116 307 kr 11 
Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 20 613 078 kr 36 
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 15 746 026 kr 55 
Gymnasial utbildning 12 419 887 kr 12 
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 11 176 176 kr 47 
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 9 371 388 kr 41 
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 9 164 167 kr 11 
Partihandel med hushållsvaror 8 439 780 kr 70 
Generering, överföring och distribution av elkraft 6 898 350 kr 2 
Annan specialiserad partihandel 6 362 198 kr 36 
 

Leverantörer, topp 10 (Säters kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
Bygg Partner i Dalarna Aktiebolag 5565319984 36 558 750 kr 
Atea Sverige AB 5564480282 11 215 884 kr 
HMB Construction AB 5564830957 8 619 438 kr 
Samhäll Säter AB 5560624172 7 977 410 kr 
Elektrikerna i Falun AB 5565747952 7 888 360 kr 
Dala Energi Elnät AB 5561667758 6 568 482 kr 
Klas Johansson Byggservice Aktiebolag 5563759710 5 991 690 kr 
SUEZ Recycling AB 5561088393 5 309 423 kr 
Bravida Sverige AB 5561974188 4 883 916 kr 
NCC Industry Aktiebolag 5563023307 3 959 231 kr 
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Vansbro	kommun	
Organisation 

 

Upphandlingsfunktionen ligger under ekonomi/IT inom 
kommunkansliet. 

Det kommunala bolaget, Vansbro Teknik AB ingår i Dala 
Vatten och Avfall AB som sköter upphandlingarna åt 
Vansbro Teknik AB. 

Antal upphandlare: 1 upphandlare 

Upphandlingspolicy: Ja, från år 2012 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja, aktuella och planerade 
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Vansbro	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Vansbro kommun 157 958 883 kr 869 131 
Vansbro Teknik AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
 

Branscher, topp 10 (Vansbro kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Byggande av bostadshus och andra byggnader 16 242 888 kr 5 
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och 
funktionshindrade personer 

12 207 056 kr 2 

Grundskoleutbildning 10 637 180 kr 3 
Anläggning av vägar och järnvägar 10 314 470 kr 1 
Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d. 8 854 170 kr 1 
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 8 153 283 kr 37 
Partihandel med hushållsvaror 7 979 617 kr 50 
Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 5 656 255 kr 9 
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 5 197 486 kr 36 
Generering, överföring och distribution av elkraft 4 706 685 kr 1 
 

Leverantörer, topp 10 (Vansbro kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
AB Byggprojekt i Dalarna 5563797983 13 139 321 kr 
Adium Omsorg Aktiebolag 5566699004 11 210 372 kr 
Peab Anläggning AB 5565686721 10 314 470 kr 
Olympica AB 5565938700 10 089 430 kr 
Solör Bioenergi Västerdala AB 5566572730 8 854 170 kr 
Ellevio AB 5560377326 4 706 685 kr 
Solar Sverige Aktiebolag 5562410406 4 215 483 kr 
Menigo Foodservice AB 5560444647 3 997 386 kr 
SEVAB Aktiebolag 5564392339 3 991 008 kr 
Atea Finance AB 5567258362 3 076 482 kr 
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Älvdalens	kommun	
Organisation 

 

Älvdalens kommuns ramavtal hanteras av Mora 
kommuns inköpscentral.  

Respektive verksamhetsområde i Älvdalens kommun 
ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop) och 
direktupphandlingar. 

Antal upphandlare: 4 personer (Mora kommuns inköpscentral) 

Upphandlingspolicy: Nej 

Annonsering av 
upphandlingar på 
kommunens webbplats: 

Ja, aktuella och planerade 
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Älvdalens	kommun	

Affärsvärden, antal leverantörer och branscher 
Myndighet/enhet Affärsvärde Leverantörer  Branscher 
Älvdalens kommun 122 895 947 kr 927 158 
Norra Dalarnas Fastighets AB Ingen uppgift Ingen uppgift – 
Norra Dalarnas Fastighets- och  
Infrastruktur AB 

Ingen uppgift Ingen uppgift – 

Norra Dalarnas Lokaler AB  Ingen uppgift Ingen uppgift – 
Älvdalens Vatten och Avfall AB 113 221 481 kr 296 – 
 

Branscher, topp 10 (Älvdalens kommun) 
Bransch Affärsvärde Leverantörer 
Partihandel med informations- och kommunikationsutrustning 14 501 057 kr 19 
Specialiserad detaljhandel med drivmedel 6 868 338 kr 4 
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 6 473 347 kr 38 
Lufttransport, passagerartrafik 5 932 850 kr 1 
Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar 5 842 928 kr 17 
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 5 533 458 kr 3 
Allmännyttiga anläggningsarbeten 5 214 222 kr 2 
Partihandel med hushållsvaror 4 977 389 kr 44 
Anläggning av vägar och järnvägar 3 932 309 kr 6 
Andra finansiella tjänster utom försäkring och 
pensionsfondsverksamhet 

3 146 489 kr 6 

 

Leverantörer, topp 10 (Älvdalens kommun) 
Leverantör Org.nr Affärsvärde 
Kringdata AB 5563804193 10 184 056 kr 
HeliAir Sweden AB 5561947218 5 932 850 kr 
Infratek Sverige AB 5567026934 5 211 028 kr 
Z-livs AB 5563628592 5 000 000 kr 
Menigo Foodservice AB 5560444647 4 656 279 kr 
Pero i Särna AB 5566589809 3 804 066 kr 
LENA HÅKANSSON 7208290523 2 446 435 kr 
Kinnarps AB 5562566736 2 132 699 kr 
Nordea Finans Sverige AB 5560211475 1 942 738 kr 
NCC Industry Aktiebolag 5563023307 1 940 142 kr 
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Delegat 
Beslutsda-

tum Diarienummer Rubrik Beslut 

Mariana Hasselström 

2019-02-04 GNU 2018/116 

Risk och allokeringsansvarig 

- Borlänge kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Söderberg & Partners Placeringsråd-

givning AB, Stockholm 

Mariana Hasselström 

2019-02-05 GNU 2018/59 

Arbetspsykologiska testverk-

tyg, Falu kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

cut-e sverige AB, Stockholm 

Mariana Hasselström 

2019-02-05 

 

GNU 2018/124 

Sjuksköterskor 2018- Bor-

länge, Falun, Gagnef, Hede-

mora, Ludvika, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att föl-

jande anbudsgivare har uppfyllt  kvali-

ficeringskraven: 

 Medsource AB, Johanneshov 

 Rebea AB, Varberg 

Mariana Hasselström 

2019-02-08 GNU 2018/129 

Arbetskläder omsorg- Bor-

länge, Falun, Gagnef, Hede-

mora, Ludvika, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Fristads Kansas Sverige AB, Borås 

Mariana Hasselström 

2019-02-08 GNU 2018/95 

Park-, lekplats och specialut-

rustning samt papperskorgar 

i gjutjärn-Falun, Gagnef,  

Hedemora,  Ludvika, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

 KOMPAN Barnland Aktiebo-

lag, Mölnlycke 

 HAGS Aneby AB, Aneby 

 Tressport och Lek AB, 

Helsingborg 

 Söve AB, Västra Frölunda 
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Mariana Hasselström 

2019-02-08 GNU 2019/1 

Solcellsdrivna papperskorgar 

och papperskorgar i gjutjärn- 

Falun, Hedemora, Ludvika, 

Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Solcellsdrivna papperskorgar 

 EWF ECO AB, Rimbo 

Papperskorgar i gjutjärn 

 Byarums Bruk Aktiebolag, 

Byarum 

 

Mariana Hasselström 

2019-02-12 GNU 2018/141 

Cyklar till förskola – 2019- 

Borlänge, Falun, Gagnef, 

Hedemora, Ludvika, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Staples Sweden AB, Borås 

Mariana Hasselström 

2019-02-12 GNU 2018/124 

Sjuksköterskor 2018- Bor-

länge, Falun, Gagnef, Hede-

mora, Ludvika, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att föl-

jande anbudsgivare har uppfyllt  kvali-

ficeringskraven : 

Vårdkompetens Stockholm AB ,Han-

den 

Mariana Hasselström 

2019-02-15 GNU 2018/140 

Rekryteringstjänster, 2018- 

Borlänge, Falun, Gagnef, 

Hedemora, Ludvika, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

1. Experis AB, Stockholm 

2. HR-Utveckling Dalarna AB, 

Borlänge 

3. Hansson & Partners i Sverige 

AB, Falun 

(UE Sundborn) 

Mariana Hasselström 

2019-02-15 GNU 2018/78 

Hedemora Ramavtal Projekt-

ledning, byggledning mm 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Wahlros Byggprojektledning AB, En-

köping 
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Mariana Hasselström 

2019-02-20 GNU 2018/80 

 

Hedemora Ramavtal VVS   

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

1. Ingenjörsgruppen Ståhlkloo 

Aktiebolag, Falun 

2. Energi Funktion Komfort, 

Skandinavien AB, Nacka 

Mariana Hasselström 

2019-02-22 GNU 2018/77 

Hedemora Ramavtal Trafik, 

väg, gata 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Trafik och buller 

1. WSP Sverige AB, Falun 

2. ÅF-Infrastructure AB, Stockholm, 

(Lokalkontor i Borlänge och Falun) 

Underhåll väg och gata 

1. ÅF-Infrastructure AB, Stock-

holm, (Lokalkontor i Borlänge 

och Falun) 

2. Ramböll Sverige AB, Stock-

holm/Falun 

Projektering väg, gata, mark 

1. ÅF-Infrastructure AB, Stock-

holm, (Lokalkontor i Borlänge 

och Falun) 

2. WSP Sverige AB, Falun 
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Mariana Hasselström 

2019-02-22 GNU 2018/104 

 

Saneringstjänster- Borlänge, 

Falun, Hedemora, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

1. Relita Industri & Skadeservice 

AB, Uppsala 

2. Corvara Industri- och skade-

service AB, Avesta och Bor-

länge 

3. Polygon Sverige AB, Solna 

Mariana Hasselström 

2019-02-26 GNU 2018/128 

Arbetskläder lokalvård 2019- 

- Borlänge, Falun, Gagnef, 

Hedemora, Ludvika, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Procurator AB, Malmö 

Mariana Hasselström 

2019-02-26 GNU 2018/114 

Service av storköksutrust-

ning och industritvättmaski-

ner-Hedemora, Säter, Bor-

länge och Falu kommun 

Upphandlingscenter har beslutat att av-

bryta upphandlingen avseende Service 

av storköksutrustning och industritvätt-

maskiner, delområde 2. 

Grunden för beslutet är att de inkomna 

anbudspriserna överstiger beställarnas 

budgeterade medel. 

Mariana Hasselström 

2019-02-26 GNU 2018/114 

Service av storköksutrust-

ning och industritvättmaski-

ner- Borlänge och Falu kom-

mun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Delområde 1: 

Henningsons El Service Aktiebolag, 

Falun 

Mariana Hasselström 

2019-03-01 GNU 2018/155 

Analys- och laboratorie-

tjänster – 2018- Borlänge, 

Falun, Hedemora, Ludvika, 

Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

SYNLAB Analytics & Services Swe-

den AB, Karlstad/Linköping 
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Mariana Hasselström 

2019-03-01 GNU 2018/153 

Lokalvård Dahlander Kun-

skapscentrum Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Inspira AB, Solna 

Mariana Hasselström 

2019-03-08 GNU 2018/154 

Möbler 2019- Borlänge, 

Falun, Gagnef, Hedemora, 

Ludvika, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Grupp 1. Kinnarps AB, Kinnarp 

(Falun) 

Grupp 2. Input Interiör Göteborg Ak-

tiebolag, Örebro 

Mariana Hasselström 

2019-03-08 GNU 2018/125 

Material för omsorg, utveckl-

ing och lärande inom försko-

lan – 2019- Borlänge, Falun, 

Gagnef, Hedemora, Ludvika, 

Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Staples Sweden AB, Borås 

Mariana Hasselström 

2019-03-13 GNU 2018/143 

Service och underhåll av his-

sar mm- Falun, Gagnef, He-

demora, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att upp-

handlingen avbryts på grund av brister 

i upphandlingsdokumentet.  

Mariana Hasselström 

2019-03-19 GNU 2018/142 

Rengöring ventilationsan-

läggningar till Falun och 

Gagnefs kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Delområde 1 - Falu kommun inkl. 

Lugnet i Falun AB 

Sotning & Brandskydd i Dalarna AB, 

Falun 

Delområde 2 - Gagnef kommun inkl. 

Gagnefbostäder AB 

Hedemora Inomhusmiljö AB, Hede-

mora 

(UE Hedemora) 
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Mariana Hasselström 

2019-03-19 GNU 2018/124 

Sjuksköterskor 2018- Bor-

länge, Falun, Gagnef, Hede-

mora, Ludvika, Säter 

Upphandlingscenter meddelar att föl-

jande anbudsgivare har uppfyllt  kvali-

ficeringskraven: 

Dedicare AB, Stockholm 

Sjukvårdskonsulterna 2Link AB, Solna 

Mariana Hasselström 

2019-03-22 GNU 2018/103 

Tekniska konsulttjänster-

Byggkonstruktion till Falun 

och  Hedemora kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Ramböll Sverig AB, Falun 

Norconsult AB, Göteborg (Ludvika) 

SWECO Structures AB, Falun 

Mariana Hasselström 

2019-03-22 GNU 2018/137 

Kolonialvaror 2019 till Bor-

länge, Falun, Gagnef, Hede-

mora, Ludvika och Säters 

kommuner. (Smedjebacken 

och VBU) 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Menigo Foodserice AB, Stockholm 

Mariana Hasselström 

2019-03-29 GNU 2019/31 

Fritidsgårdsveksamhet i 

Fredriksberg och Grangärde-

bygden Ludvika 2019 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Gränge-Säfsnäs Församling, Ludvika 

Föreningen Folkets Hus i Nyhammar, 

Ludvika 

Mariana Hasselström 

2019-03-29 GNU 2018/48 

Kart- och mätningstjänster-

Hedemora och Ludvika kom-

mun 

Upphandlingscenter meddelar att upp-

handlingen avbryts på grund av bris-

tande konkurrens. 

Mariana Hasselström 

2019-04-01 GNU 2019/23 

Gymnasial vuxenutbildning 

– VBU 2019 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Exlearn Education AB, Göteborg 
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Mariana Hasselström 

2019-04-01 GNU 2019/32 

Sandupptagning-vårstädning 

Falun 2019 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

- Kvarntäkt Entreprenad och Lantbruk     

Falun 

- Maserfrakt AB, Borlänge 

- Maskinring Dalarna ekonomiska för-

ening. Hedemora 

Mariana Hasselström 

2019-04-02 GNU 2019/12 

Utvecklande Ledarskap UL 

och Utveckling av grupp och 

ledare UGL 2019-Borlänge, 

Falun, Gagnef och Ludvika 

kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Konsortium: Nordpuls - CoreCode be-

stående av Nordpuls Utbildning AB 

och CoreCode International AB, Bor-

länge 

Mariana Hasselström 

2019-04-08 GNU 2018/122 

Brandsläckningsutrustning 

och utrymningsplaner-Bor-

länge, Falun, Gagnef, Hede-

mora och Ludvika kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Vivestra Brandskydd AB, Ljungskile 

Cupola Norr AB, Falun 

Mariana Hasselström 

2019-04-12 GNU 2018/151 

Arbetsskor 2019-Borlänge, 

Falun, Gagnef, Hedemora, 

Ludvika och Säters kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Bagheera AB,  Avesta  

Swedol AB, Tyresö (Falun) 

Mariana Hasselström 

2019-04-11 GNU 2018/124 

Sjuksköterskor 2018- Bor-

länge, Falun, Gagnef, Hede-

mora, Ludvika, Säter 

Upphandlingscenter att följande an-

budsgivare har uppfyllt  kvalifice-

ringskraven : 

Vårdbemanning Sverige AB, Stock-

holm 
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Mariana Hasselström 

2019-04-11 GNU 2019/28 

Drift och underhåll av ute-

miljö Säter 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Svensk Markservice AB, Solna (UE 

Stora Skedvi). 

Berg och Landskap AB, Falun 

Maskinring Dalarna ekonomisk före-

ning, Storvik (UE Stora Skedvi och 

Hedemora) 

Mariana Hasselström 

2019-04-09 GNU 2018/103 

Tekniska konsulttjänster – 

Byggnadskonstruktion-

Falun, Hedemora och Lud-

vika kommun. 

Upphandlingscenter meddelar att upp-

handlingen kommer att avbrytas på 

grund av brister i upphandlingsdoku-

mentet. 

Mariana Hasselström 

2019-04-17 GNU 2018/124 Sjuksköterskor - 2018 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Vårdpartner i Norden AB, 559161-

4457, Bromma 

Mariana Hasselström 

2019-04-30 GNU 2019/8 

Smörjoljor – 2019, Falun, 

Borlänge, Hedemora och 

Ludvika kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Dala Lantbruksmaskiner Service Ak-

tiebolag, Falun 

Mariana Hasselström 

2019-04-26 GNU 2019/24 

YH Utbildning inom eläm-

nen och automationsområdet 

– Borlänge 2019 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Hjotronics, Målilla 

Mariana Hasselström 

2019-04-26 GNU 2019/26 

Parkeringsövervakning, Lud-

vika och Säters kommun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

Q-park AB, Stockholm 
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Mariana Hasselström 

2019-04-29 GNU 2019/6 

Portionsformar och förslut-

ningsfilm-2019, Falun, Bor-

länge, Ludvika och Hede-

mora 

Upphandlingscenter meddelar att upp-

handlingen kommer att avbrytas med 

följande motivering: Inget av anbuden 

som inkommit uppfyller samtliga ska 

krav. Upphandlingen övergår i ett för-

handlat förfarande. 

Mariana Hasselström 

2019-04-29 GNU 2019/9 Måleriarbeten – Falun 

Upphandlingscenter meddelar att avtal 

kommer att tecknas med: 

1. Långsbyn Måleri AB, Långs-

hyttan 

2. Sandå Sverige AB, Falun 

3. Miljönären-Lindfeldts Måleri 

AB, Borlänge 

4. Bröderna Thunströms Måleri 

AB, Ludvika 

Mariana Hasselström 

2019-04-23 GNU 2019/12 

Utvecklande Ledarskap UL 

och Utveckling av grupp och 

ledare UGL 2019-Borlänge, 

Falun, Gagnef och Ludvika 

kommun. 

Upphandlingscenter yttrar sig i över-

prövningsmål (Förvaltningsrätten)  

med ReZon AB som motpart. 

Mariana Hasselström 

2019-04-25 GNU 2018/122 

Brandsläckningsutrustning 

och utrymningsplaner, Bor-

länge, Falun, Gagnef, Lud-

vika, Hedemora. 

Upphandlingscenter yttrar sig i över-

prövningsmål (Förvaltningsrätten)  

med Presto Brandsäkerhet AB som 

motpart. 
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